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Møtedato:20.05. 2021 Møtested: Digitalt, rom zoom. 
   

Arkivref: Atnf/ 76-21 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 76-21 VEDTAK   Godkjenninger   

   
a. 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   76-21 VEDTAK   INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL   
a. Godkjenning av innkalling   
b. Godkjenning av saksliste   
c. Godkjenning av protokoll   

15:20-15:25   77-21 VEDTAK   VALG AV MØTELEDER   

15:25-15:45   78-21 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    

15:45-16:15 79-21- DISKUSJON   Forskning og studentmedvirkning i forskning 

16:15-16:20 Pause 
 

16:20-17:35 80-21 VEDTAK  Valg- Arbeidsutvalg  

17:35-17:40 Pause 
 

17:40-18:15 81-21 VEDTAK Valg- Styrer, råd og utvalg  
18:15-18:45 PAUSE  

18:45-19:00 82-21 VEDTAK Kontrollkomitè 

19:00-19:15 83-21 VEDTAK Instruks for Kontrollkomité 

19:15-19:30 84-21 VEDTAK Instruks for Valgkomité ved SpiØ 

19:30-19:45 85-21 VEDTAK Vær Varsom for SPiØ 

19:45-19:55 PAUSE  

19:55- 20:05 86-21 VEDTAK Revidering av Forretningsorden 

20:05-20:25 87-21 VEDTAK Revidering Funksjonsbeskrivelse for studentråd 

20:25:20:30 Pause 
 

20:30- 20:50 88-21 VEDTAK Resolusjon om referanseteknikk, fusk og plagiering 

20:50- 21:00 89-21 DISKUSJON  Høring- egenbetalingsforskriften  
21:00-21:05 90-21 ORIENTERING Utbetaling av honorar 

21:05-21:15 91-21 ORIENTERING Logo/Ny profil 

21:15-21:30 92-21 DISKUSJON Huskonsept 

21:30-21:40 
 

  Eventuelt 

21:40- 93-21 DISKUSJON Møtekritikk 
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Arkivref: Atnf/77-21   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 77-21  VEDTAK   Valg av møteleder og ordstyrer  

   
   
Det vises til SpiØs forretningsorden pkt 2.7.   
   

“Møteleder for SpiØ-møtene velges av parlamentet på hvert møte.   
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder fremkommer i sakspapirene.”   

   
Forslag til vedtak:   
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder er Marte Emilie Skjennem og ordstyrer Sarah Lunner/ 
Marte Emilie Skjennem.   
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Arkivref: Atnf/78-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 78-21 Orientering   ORIENTERINGER  

  
A. Studentleder orienterer 
Har jobbet mye med avslutningsseremoniene nå, faste møter annen hver mandag. Alle 
innspill fra råd er tatt med i vurderingene om hva som blir gjort.   
Jobbet også med en fotokonkurranse og hatt samtaler med de to andre programlederne.   
Studentleder skal delta i fem seremonier.   
Deltatt på landsmøte til NSO.  
Skrevet leserinnlegg om psykisk helse med Sarah. 
Sittet mye med styringsdokumenter, både revidering av gamle og oppretting av nye 
instrukser. 
Møte med Halden om mobilitetsløsninger og utvikling av Halden by. Det er ønsket å få 
studentene ned til byen igjen.  (LEGGES FREM MER MUNTLIG). 
Campusutviklingsmøte forrige tirsdag. Kommet med innspill om at CUP samsvare med 
kommunene.  
Hatt møte forskergruppen DeveLep. 
Flere møter om status korona. 
Regnskapsavslutning 1.tertial. 
Justering av kvalitetssystemet 
I gang med å planlegge arrangement om psykisk helse etter initiativ fra Kristin og Elise. Mest 
sannsynlig 26.mai. 
Møte i kriseledelsen 8.mai. 
Fulgt opp resolusjon om referanseteknikk. 
Lederprat med NSO 14.mai 
Deltatt på tillitsvalgtmøte med LO for å snakke om studenter og psykisk helse. Skal delta i 
debatt om samme tema 26.mai. 
Møte med samhandlingsgruppen. 

 
B. Arbeidsutvalget orienterer 
 

• Kristin:   
Opprettet nettskjema til superfaddere, 3 stk har søkt til nå. Det er også oversatt til Engelsk.   
Deltatt på møte i dag om digitalt arrangement med psykolog tilstede.   
Jobber mye med bachelor.   
Hatt møte med en som er foreleser på IT, denne ansatte ønsket også en oversikt over alle 
arrangement som er. Stine Aurora Mikkelsplass ansatt IT ønsker gjerne å få vite hva slags 
tiltak som settes i gang på bakgrunn av resultatene fra SHOT. Deltatt på allmøte  
Deltatt på workshop om styringsdokumenter.   
 

• Sarah:   
Jobbet med forslaget om å ferdigstille en læringsmiljøpris.   
16 april var det LMU-møte (forteller kort om sakene derfra) , midlene SIØ har fått til 
disposisjon.  
Resultatene fra studiebarometeret. Årsrapport fra studentombudet (Martin har sluttet)   
Hva pengene HiØ kan brukes til – forslag om digitale mentorer.   
Deltatt i intervju av studentombud  
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Vara på fagligledermøte   
AU-workshop om styringsdokumenter  
Møte om SHOT og tiltak for dette  
Deltatt i møte kommunikasjons  
Allmøte  
Ulike samtaler med ØSS-rådet  
Landsmøte NSO  
Skrevet inn leserinnlegg til Fredrikstad blad, om resultatene fra SHOT.    
Deltatt på rådsmøte ØSS, vært referent.   
Deltatt på tillitsvalgtsmøte i ØSS og har vært referent der.   

• Oliver:   
Hovedsakelig fokusert på bachelor.   

Har deltatt på UKU-møte, hvor det har blitt oppfølging av saker fra sist møte.   
Dette gjelder blant annet:   

- Tilgang til canvasrom  
- Sensorveiledning (studenter med annet morsmål enn Norsk)   
- Universell utforming  

Nye saker gikk ut på:   
- Deling av digitale læringsressurser   
- kunnskapsnettverket og neste runde pedagogisk merittering  
- SHoT-undersøkelsen  
- Resolusjon om refereanseteknikk  
- Førsteårsstudentenes møte med studieprogrammmene i oppstartsuken.    

Deltatt på Allmøte med samtlige av AU.  
 

 
C. Studentrådene orienterer 
D. Organisasjonskonsulenten orienterer 

• Møte for 1. tertial avslutning  
Fadderstyrets klær bestilling  
Møtte fadderleder forrige uke (uke18), hjelp med å sette opp epost gjennomgang av klær til 
styret.   
Intervjuer med valgkomiteen, 9 kvelder + noe på dagtid.   
Samhandlingsmøter *2 
Innkjøp til NSO  
Administrering av premier og posting  
Deltatt på Allmøte   
Workshop i regi av fadderstyret og Studentsamfunn  
Fadderseminar møter   
SHOT-tall presentasjon  
Kort prat med kvalitetsrådgiver og studentleder om kvalitetssystemet.  
Møte med fadderstyret og Tommy om Fadderregistering, Fadderbarn fordeling, Kontakt med 
fadderbarn - åpningsdag. 
Deltatt i arbeid om styringsdokumenter  

 
E. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
F. Studentsamskipnaden orienterer 
G. Fadderstyret orienterer 
H. Studentsamfunnene orienterer 
I. Broen orienterer 
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J. Høgskolestyretrepresentantene orienterer 
K. Ledelsen orienterer  

 
 

 PAUSE 16:15-16:20 
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Arkivref: Atnf/79-21   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Anders Johan Nordahl-Hansen 

Saksnr: 79-21 Diskusjon Forskning og studentmedvirkning i 
forskningsprosjekter 

   
Bakgrunn   
Forskning er et område vi ønsker å ha større fokus på. For å få et større fokus trenger vi å 
vite hva ansatte med forskerstillinger gjør og hvordan de arbeider. HiØ skal etter planen få 
på plass en doktorgrad i løpet av kort tid og det er naturlig at forskning blir en større del av 
studiehverdagen. Det gagner både studenter og forskere at studentene kan ta mer aktivt del i 
forskningsprosjekter. For å få dette til ønskes innspill. Til inspirasjon kan vi kanskje se til hva 
andre institusjoner gjør, et eksempel er UiA sin Blogg «Studenter i forskningsprosjekter». 
  
Anders Nordahl-Hansen presenterer hvordan forskningsgruppen Develep jobber. 
   
Sak   
Hvordan kan studentmedvirkning i forskningsprosjekter bli en mer naturlig del av 
studiehverdagen? Hvordan kan vi promotere forskningen på en god måte ut til 
studentmassen? Evt. andre spørsmål som kommer opp. 
  
  
  
  

https://www.uia.no/studenter-i-forskningsprosjekt
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Arkivref: Atnf/80-21   
Innstilling fra: Valgkomiteen/ Arbeidsutvalget   
Saksbehandler:Valgkomiteen v/Ina Fiskerstrand 

Saksnr: 80-21  Vedtak  Valg- Arbeidsutvalg 

   
Bakgrunn   
SpiØ har ansvaret for å velge medlemmer til arbeidsutvalget i april/mai i henhold til 
vedtektene. Det er nedsatt en valgkomité som har hatt ansvaret for å gjennomføre intervjuer 
av kandidatene og skrive innstillinger på kandidatene de mener er best egnet for vervene. 
 
Årets valgkomité har bestått av 
Ina Fiskerstrand (leder) (LU) 
Vadim Kiisel (IT) 
Charis Schille (IT) 
Elise Ager (sekretær) (Organisasjonskonsulent SpiØ) 
 
Sak   
 Valgkomiteens innstillinger er sendt. Studentparlamentet legger valgkomiteens innstilling til 
grunn og velger inn Studentleder (100 %), Nestleder (100%) og to medlemmer til 
Arbeidsutvalget. 
   
Forslag til vedtak (eksempler):   
Valgkomiteens innstilling vedtas med eventuelle endringer. 
 
 

PAUSE 17:35-17:40 
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Arkivref: Atnf/81-21 
Innstilling fra: Valgkomiteen/ Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Valgkomiteen v/Ina Fiskerstrand 

Saksnr: 81-21 Vedtak Valg- Styrer, råd og utvalg 

   
Bakgrunn   
SpiØ har ansvaret for å velge medlemmer til styrer, råd og utvalg i henhold til vedtektene. 
Det er nedsatt en valgkomité som har hatt ansvaret for å gjennomføre intervjuer av 
kandidatene og skrive innstillinger på kandidatene de mener er best egnet for vervene. 
 
Vervene det skal velges inn studentrepresentanter til er: 

• Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) 4 faste, inkludert styreleder + 4 varaer 

• Formidling og samfunnskontaktutvalget (FoS) 1 fast + 1 vara 

• Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU). 1 fast + 1 vara 

• Utdanningskvalitetsutvalget (UKU). 1 fast + 1 vara 

• Læringsmiljøutvalget (LMU). 4 faste + 4 varaer 

• Høgskolestyret (1 fast kvinnelig representant + 1 vara, 1 fast mannlig 
representant + 1 vara) 

• Ansettelsesutvalget. 1 fast + 1 vara 

• Klagenemnda. 2 faste + 2 varaer 

• Skikkethetsnemnda. 2 faste en fra HV/HVO og 1 fra LU/LS 

• Arbeidsmiljøutvalget (AMU). 1 fast + 1 vara 
Sak   
Valgkomiteens innstillinger er sendt. Studentparlamentet legger valgkomiteens innstilling til 
grunn og velger inn Studentleder (100 %), Nestleder (100%) og to medlemmer til 
Arbeidsutvalget. 
 
Forslag til vedtak (eksempler):   
Valgkomiteens innstilling vedtas med eventuelle endringer. 
 
 
 

PAUSE: 18:15-18:45 
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Arkivref: Atnf/82-21   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 82-21  Vedtak Kontrollkomité 
  

   
Bakgrunn   
 I workshopene vi har hatt med revidering av styringsdokumenter har det kommet frem 
forslag om å danne en kontrollkomité. 
En kontrollkomité er ment å være et rådgivende organ som skal rapportere og kontrollere 

brudd på vedtekter og forretningsorden.Kontrollkomiteens eventuelle medlemmer er også en 

naturlig del av arbeidet med å revidere styringsdokumenter så komiteen kan sørge for at 

dokumenter samsvarer med hverandre. 

Første gang eventuelle medlemmer av en komité blir valgt inn kan SpiØ velge å konstituere 

inn. Neste gang må det velges medlemmer på fastsatt måte. 

Sak   
Hva mener SpiØ om å ha en kontrollkomité i henhold til instruks for valgkomité (vedlegg 2) 
Er noen av studentrådsmedlemmene interessert i å sitte i en kontrollkomité eller kjenner dere 
til noen som hadde passet rollen. 
 
Forslag til vedtak: 

a) SpiØ vedtar å nedsette en kontrollkomité. 
b) Kontrollkomiteen består av: 
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Arkivref: Atnf/83-21 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder  

Saksnr: 83-21 Vedtak Instruks for kontrollkomité for SpiØ 

   
Bakgrunn   
Dersom vi skal ha en kontrollkomité er det hensiktsmessig å ha en instruks for kontrollkomité 
så medlemmene vet hvilke arbeidsoppgaver de har, hvordan sammensetningen skal være 
og ha klare rammer å følge. 
Instruksen gjennomgås i fellesskap. 
 
Saken strykes om det ikke vedtas en Kontrollkomité i sak 84-21 Kontrollkomité 
   
Sak   
Har SpiØ innspill eller forslag til endringer til Instruks for Kontrollkomité for SpiØ (Vedlegg 2)? 
Forslag til vedtak: 
Instruks for kontrollkomité for SpiØ vedtas med eventuelle endringer. 
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Arkivref: Atnf/84-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler:Studentleder 

Saksnr: 84-21  Vedtak Instruks for Valgkomité ved SpiØ 

   
Bakgrunn   
Under revidering av styringsdokumenter, særlig valgreglementet, har det blitt tydelig at vi 
trenger en sterkere instruks for hvordan en valgkomité skal fungere og hvilke 
arbeidsoppgaver de har. Det har også kommet tilbakemeldinger fra årets valgkomité om at 
det trengs tydeligere retningslinjer. 
 
Instruks for valgkomité er et forslag til tydeliggjøring av arbeidet. Ved å vedta en slik instruks 
kan det også ryddes betraktelig i valgreglementet. 
 
Sak   
Har SpiØ innspill eller forslag til endringer til Instruks for Valgkomité (Vedlegg 3)? 
 
Forslag til vedtak: 
Instruks for Valgkomité ved SpiØ vedtas med eventuelle endringer. 
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Arkivref: Atnf/85-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Velferd- og læringsmiljøansvarlig 

Saksnr: 85-21 Vedtak Vær Varsom SPiØ 

   
Bakgrunn   
I perioden hvor vi har vært digitale og utført mange av våre oppgaver, inkludert 
markedsføring, promotering, orientering m.m., har vi sett behov for å ha tydeligere 
retningslinjer og rammer å forholde oss til.  
 
Vær varsom for SpiØ er et forsøk på å tydeliggjøre rammer og regelverk rundt digital 
markedsføring, informasjon og promotering samt konkurranseregler. Det planlegges også å 
revidere økonomireglementet så det samsvarer med erfaringer vi har gjort oss dette året 
samt dette dokumentet etter sommerferien. 
 
Sak 
Har SpiØ innspill til Vær varsom for SpiØ (Vedlegg 4) 
  
 
 

 
PAUSE 19:45-19:55 
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Arkivref: Atnf/86-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 86-21  Vedtak Revidering av forretningsorden  

   
Bakgrunn   
På SpiØmøtet i mars (sak 48-21) ble det vedtatt å revidere styringsdokumentene. 
Arbeidsutvalget ble vedtatt å være vedtektkomité. Arbeidet startet med workshoper hvor 
studentrådene kunne komme med innspill og forslag til endringer. Disse er blitt tatt med i 
videre arbeid med styringsdokumentene. Tanken bak å revidere styringsdokumentene var at 
de trengte en grundig opprydding samt at enkelte punkter måtte endres til å samsvare med 
HiØs og SpiØs nye struktur. 
 
Forslag til ny forretningsorden ligger vedlagt (Vedlegg 5). Vi går i fellesskap gjennom det nye 
dokumentet. 
   
Sak   
Har SpiØ forslag til endringer eller innspill som ennå ikke er kommet med i dokumentet? 
 
Forslag til vedtak 
Revidert forretningsorden med eventuelle endringer blir vedtatt 
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Arkivref: Atnf/87-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Velferd og læringsmiljøansvarlig  

Saksnr: 87-21  Vedtak Revidering Funksjonsbeskrivelse for studentråd 

   
Bakgrunn   
Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget ble vedtatt å revideres i sak 48-21 på SpiØmøte i mars. 
AU ble vedtatt å være vedtektkomité.  
Både faglig omorganisering, ny struktur for SpiØ og endring av nestleders stillingsprosent fra 
20% til 100% er bakgrunn for revidering av instruksen. Studentrådenes innspill og forslag til 
endringer er forsøkt ivaretatt gjennom workshoper og er tatt med i videre arbeid med 
instruksen. 
 
Forslag til ny stillingsinstruks (vedlegg 6) blir ettersendt fredag 14.05. Vi går gjennom 
endringsforslagene i fellesskap. 
 
Sak   
Har SpiØ forslag til endringer eller innspill som ennå ikke er kommet med i dokumentet? 
 
Forslag til vedtak 
Revidert stillingsinstruks med eventuelle endringer blir vedtatt 
 
 
 
 

PAUSE 20:25-20:30 
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Arkivref: Atnf/88-21   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder  

Saksnr: 88-21 Vedtak  Resolusjoner 

   
Bakgrunn  
På SpiØmøte i april under sak 65-21 Resolusjon ble forslag om å skrive en resolusjon om 
referanseteknikk, fusk og plagiering fremmet. Resolusjonen slik den så ut da ble sendt til 
SpiØ for innspill. I etterkant har resolusjonen vært ute på høring blant ulike fagansatte, 
organer og andre ansatte med tilknytning til emnet. (UKU, faglig ledermøte, biblioteket, 
seksjon for eksamen m.fl.) Dokumentet (vedlegg 7) er skrevet og revidert i samarbeid med 
Anne-Lise Eng ved biblioteket.  
 
 
   
Sak   
Har SpiØ forslag til noen siste endringer før dokumentet vedtas og publiseres på SpiØs 
nettsider? 
 
 
Forslag til vedtak 
A) Resolusjon om referanseteknikk, fusk og plagiering vedtas og publiseres på SpiØs 
nettsider.  
B) Det påbegynnes en resolusjon om studentmedvirkning i forskningsprosjekter 
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Arkivref: Atnf/89-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler:  Studentleder 

Saksnr: 89-21  Diskusjon Høring- egenbetalingsforskrift  

   
Bakgrunn   
SpiØ er høringsinstans for Forslag til endringer i egenbetalingsforskriften (vedlegg 8). Frist 
for å sende inn innspill er 7.juni. 
 
De som ønsker å komme med innspill kan gjøre dette muntlig i møtet eller skriftlig ved å 
sende innspill til studentparlament@hiof.no innen fredag 4.juni klokken 15:00 
 
Sak   
Har SpiØ innspill til Høringsnotat «Forslag til endringer i egenbetalingsforskriften»? 
  
  
  

mailto:studentparlament@hiof.no
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Arkivref: Atnf/90-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Organisasjonskonsulent 

Saksnr: 90-21  Orientering Utbetaling av honorar  

   
Bakgrunn   
Organisasjonskonsulent trenger informasjon fra de som skal motta honorar (rådsledere) og 
om hvem som har hatt bytter underveis for å utbetale riktig honorar.  
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Arkivref: Atnf/91-21   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Velferd og læringsmiljøansvarlig/ Simone-Anett Eilertsen 

Saksnr: 91-21  Orientering  Logo SpiØ/Ny profil  

   
Bakgrunn   
På SpiØmøte i oktober 2020 under sak 105-20 ble det vedtatt å igangsette en 
designkonkurranse hvor målet var at SpiØ skulle få ny profil/logo. Saken er tatt opp ved flere 
anledninger. Vi har ikke fått like mye respons som vi håpet og vurderer å utsette saken til 
over sommeren slik at flere kan delta. Vi tenker også det kan være nyttig med tydeligere 
rammer og retningslinjer og at premien(webkamera) kommer tydeligere frem. 
 
Simone har laget forslag til logo som fremmes for SpiØ. (Om SpiØ ønsker å vedta denne kan 
saken endres fra orienteringssak til vedtakssak ved å fravike forretningsorden- punkt 1.1. i 
forretningsorden for Studentparlamentet i Østfold. Et slikt vedtak krever 2/3) flertall.) 
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Arkivref: Atnf/92-21   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler:  Yashar Irandoust 

Saksnr: 92-21  Diskusjon  Huskonsept  

   
Bakgrunn   
Studentråd ØSS har satt i gang kartlegging for et huskonsept. Saken legges frem for SpiØ 
og dere kan lese mer om konseptet i vedlegget (vedlegg 9). 
  
Sak 
Konseptet diskuteres.   
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____________________________________________________________________ 
 
 
Eventuelt 
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Arkivref: Atnf/95-21   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler:  AU 

Saksnr: 95-21  Diskusjon  Møtekritikk 

  
Bakgrunn   
For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker SpiØ-styret at det gjennomføres  
møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakerne til stede. 
 
Sak   
Møtekritikken gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter. Møtets  
deltakere gjøres oppmerksom på å skille sak og person. 
  
 


