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Møtedato: 10 Juni 2022.  Kl. 14:00  Møtested: Studiested Fredrikstad, rom: H-113 

 

Arkivref: Atnf/75-22  

Innstilling fra: Arbeidsutvalget     

Saksbehandler: Studentleder     

Saksnr:  75-22 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 vedtas 
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Forslag til saksliste           

   14:00-

14:10 

75-22 VEDTAK      INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL      

A. Godkjenning av innkalling      
B. Godkjenning av saksliste      

C. Godkjenning av protokoll      

14:10-

14:15 

76-22 VEDTAK      VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER   

14:15-

14:30 

77-22 ORIENTERING      

 

https://nettskjema.no/a/2

72367 

ORIENTERINGER:      

A. Leder orienterer      

B. Arbeidsutvalget orienterer      

C. Organisasjonskonsulenten orienterer 

D. Studentrådene orientere     

E. Fadderstyret orienterer     

F. Studentsamskipnaden orienterer     

G. Høgskolerepresentantene ornterer      

H. Studentsamfunnene orienterer    

I. Læringsmiljøkonsulenten orienterer  

J. Ledelsen orienterer      

14:30-

15:00 

78-22 VEDTAK OPPSIGELSER  

15:00-

15:20 

72-22 DISKUSJON  HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS TIL 

POLITISKE ORGANISASJONER? 

 

15:20-

15:35 

PAUSE  

15:35-

17:20 

67-22 VEDTAK VALG TIL STYRER OG UTVALG 

17:20-

17:45  

79 -22 DISKUSJON RAPPORTER 

  EVENTUELT 

 80-22 DISKUSJON  MØTEKRITIKK 

 

  

https://nettskjema.no/a/272367
https://nettskjema.no/a/272367
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Arkivref: Atnf/ 76-22  

Innstilling fra: Arbeidsutvalget  

Saksbehandler: Studentleder      

Saksnr: 76-22  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 Mats Christensen og Christine Ruud som 

ordstyrer.   
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Arkivref: Atnf/77-22      

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Studentleder      

Saksnr: 77-22  ORIENTERING  ORIENTERINGER     

      

A) Studentleder:    

• Møte om med Halden kommune om stasjonsområde i Halden  

• Deltatt på møte om studiestart 

• Møte med fadderleder, org.kons om byløypen i Halden og Fredrikstad 

• Kickstartmøter 

• Deltatt på strategiseminar om strategisk plan HiØ 

• Deltatt på medlemslagsmøte med NSO 

• Flere møter med arbeidsutvalget vedrørende situasjoner som har oppstått. (Dette vil 

orienteres om på teams etterhvert)  

• Møte med en ansatt-tillitsvalgt vedrørende innskrenking av tilretteleggingstilbudet på 

HiØ, det er varslet en krise, så jeg og velferd- og læringsmiljøansvarlig har et møte 

med læringsmiljøkonsulent før SpiØ møtet, og Christine vil orientere videre om dette.  

• Det månedlige møtet med studentombudet 

• En prat med HMS-rådgiver vedrørende en hendelse vedrørende en student 

• Skulle vært på møte med NOKUT etter periodisk tilsyn fredag 3 juni, men pga 

dødsfall i nær familie kunne jeg ikke delta for å ivareta min egen fysisk og psykisk 

helse. Jeg vil få en status nærmere av de som deltok.  

• Møte angående Remmen Kunnskapspark 

• Forberedelsesmøte til NOKUT kommer i august pg.a PhD søknaden HiØ har sendt 

inn 

• Holdt avslutningstaler for HVO studentene 

• Deltatt på LMU møte 

• Forberedelser til overlapp med ny nestleder i AU - dette gleder jeg meg veldig til å få 

inn en til i teamet vårt 

   

B) Arbeidsutvalget:   

   

Velferd og læringsmiljøansvarlig:     

• Kickstart 

• Eksamen og sykdom 

• Deltatt på møte om studiestart 

• Møte m/Halden, medvirkning i planlegging 

• Prat med HMS m/studentleder 
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• Generell møtevirksomhet 

• SoMe, rekruttering og bilderedigering 

• LMU AU 

• LMU møte, med særskilt møte som vil orienteres mer om 

• AU møte 

• Styringsdokumenter 

• Møte med Remmen kunnskaps- og idrettspark 

• Forberedelse til ny overlapp av AU 

Utdanningskvalitet og Kommunikasjonsansvarlig:   

• Eksamener har påvirket arbeidskapasitet denne mnd. 

• Kickstart møter 

• AU møte 

• Diverse underliggende arbeid. 

• Styringsdokumenter 

• Møter/arbeid med Fadderstyret 

o Fadderseminar 

o Statusmøte 

• Møte med Remmen Kunnskap og idrettspark 
 

C) Organisasjonskonsulenten orienterer 

• Kickstartmøter hver mandag 

• Deltatt på flere møter om årets studiestart 

• MYE arbeid med kontrakter og management for artistene/lokalene som skal brukes 

under. Fadderukene 

• Daglig dialog med Fadderleder 

• Planlegging av årets fadderseminar, som i år avholdes 12 august fysisk 

• Arbeid med “Plutselig Student” introdag som avholdes 15 august 

• Arbeid med fadderklærbestilling 

• Ny profileringsbestilling til SPiØ 

• Gjennomført RISIKO-Analyse med årets fadderstyret (Del 1, 2 juni – del 2 8 juni) 

• Intervjurunde 2 med Valgkomiteen til Styrer og utvalg- vil igjen gi masse ros til 

komiteen for sitt veldig grundiige arbeid.  

• Møte med studentombud 

• Møte med Halden Kommune om Byløypa og samarbeid under fadderukene 

• Arbeidsutvalgsmøte 

• AU-møte 

• Statusmøte med politi i begge byer (Halden 3 juni, Fredrikstad 10 juni) i forbindelse 

med Fadderukene.  

• Mye forfallende kontorarbeid.  

• m.m  

  

D) Studentrådene orienterer   

E) Fadderstyret orienterer.      
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F) Studentsamskipnaden orienterer.      

G) Høgskolerepresentanter orienterer.    

H) Studentsamfunnene orienterer     

I) Læringsmiljøkonsulent orienterer.    

J) Ledelsen orienterer. 
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Arkivref: Atnf/78-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Utdanning – og kommunikasjonsansvarlig og studentleder 

Saksnr: 78-22   Vedtak OPPSIGELSER 

 

BAKGRUNN 

Semesteret og studieåret er veldig straks omme, dette sier at det er mange studenter som 

slutter ved Høgskolen samt andre som ønsker å bevege seg videre, dette gjør også at de 

det gjelder er ferdige i Studentparlamentet. Studentparlamentet må godkjenne alle enkelte 

oppsigelser, for at disse skal være gyldige. 

Det har kommet flere tilbakemeldinger på om hvorfor dette skal behandles av 

studentparlamentet. Arbeidsutvalget skal sjekke opp med jurist, og komme med endelig 

beskrivelse på hvordan denne saken løses innen torsdag 9 juni. Arbeidsutvalget ber om 

forståelse for at vi må følge styringsdokumenter. Men, arbeidsutvalget skal finne en god 

løsning for alle parter.  

SAK 

Det er mottatt skriftlige oppsigelser fra 6 medlemmer per 3.6.2022.  

Funksjonsbeskrivelse for studentråd 

3.9. Fritak fra verv skjer i henhold til valgreglementet § 1.5. (3). Det skal sendes 

skriftlig søknad til Studentleder som tar opp søknaden på Studentparlamentsmøtet til 

votering. 

Valgreglement 

§ 1.5. Plikt til å fungere i verv 

(3) En representant kan etter søknad til Studentparlamentet fritas fra 57 

funksjonstiden sin. Unntaket er i Høgskolestyret der 58 studentrepresentanter ikke 

kan trekke seg. 

 

Forslag til vedtak:  

a) Oppsigelsen godkjennes 

b) Oppsigelsen godkjennes ikke 
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 Arkivref: Atnf/72-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Utdanning – og kommunikasjonsansvarlig og studentleder 

Saksnr: 72-22    DISKUSJON HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS TIL 

POLITISKE ORGANISASJONER? 

 

BAKGRUNN  

Studentparlamentet er en politisk uavhengig organisasjon, men det kommer ofte 

tilbud om samarbeid fra organisasjoner med politiske agendaer. Arbeidsutvalget 

ønsker å fremme en diskusjon på hvordan vi som et parlament skal håndtere disse 

forespørslene. 

Dette er ikke lenger bestemt i styringsdokumentene til SpiØ, men det er svært viktig 

at studentparlamentet tar stilling til.   

På forrige studentparlamentsmøte ble det blitt uttrykket et ønske om at saken skulle 

bli utsatt til møtet i juni.  

SAK 

Hvordan skal parlamentet stille seg til disse forespørslene? Skal det legges opp til 

noen form for samarbeid, eller skal vi holde oss helt politisk uavhengige? 
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Arkivref: Atnf/67-22    

Innstilling fra: Valgkomiteen   

Saksbehandler: Valgkomiteen    

Saksnr: 67-22    VEDTAK  VALG TIL STYRER OG UTVALG 

 

BAKGRUNN 

Hvert år har Studentparlamentet ansvar for å rekruttere inn til høgskolens mange 

styrer og utvalg, det settes ned en komité som intervjuer og kommer med en 

anbefaling til Studentparlamentet som er valgforsamling under disse valgene.  

SAK 

Studentrådene har fått tilsendt taushetsbelagt innstilling og skal nå ta stilling til disse 

ved velge inn student/studenter til verv som er listet opp under. 

Alle som har stilt til valg innen fristen har blitt innkalt til intervju med valgkomiteen og 

har blitt invitert til parlamentsmøtet 10 juni, for å presentere seg personlig for 

parlamentet. De som også har stilt etter fristen, har blitt invitert til å presentere seg 

og fremme sitt kandidatur.  

Hver kandidat får 2 min til å tale per. verv de har stilt til, og 3 min spørsmålsrunde av 

SPiØ. 

 

Selve valget vil foregå slik: 

i. Klagenemda 

ii. Skikkethetsnemda 

iii. FOU 

iv. UKU 

v. LMU 

vi. Formidlingsutvalget 

vii. Høgskolestyret (Kvinnelig) (De har ikke fått innstilling)  

viii. Andre verv studenter har stilt til etter fristen.  
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Arkivref: Atnf/79-22  

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Velferd og læringsmiljøansvarlig  

Saksnr: 79-22    DISKUSJON  RAPPORTER 

 

BAKGRUNN 

Hvert semester skal det leveres inn rapporter hvor studentrådene og arbeidsutvalget viser til 

arbeidet de har gjort. Denne rapporten skal inneholde rådets arbeid, budsjett/økonomi og 

hvordan semesteret har vært. På dette møtet skal kun en kort presentasjon vises, endelig 

dokument skal sendes til studentparlament@hiof.no innen 25.juni, i PDF-format.   

SAK 

Hvert råd og arbeidsutvalget får 5 minutter hver til å presentere en PowerPoint av arbeidet 

så langt. 

Dette er rekkefølgen på saken:  

• LUSP 

• HVO 

• IIØ 

• AU 

  

mailto:studentparlament@hiof.no
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Arkivref: Atnf/80-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder    

Saksnr: 80-22    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? 


