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Møtedato: 19.05.2022 Møtested: Aud Max   
  

  
Til stede med stemmerett  

 

Ruben Tuft Studentrådsleder, Studentråd 
IIØ  

Ole-Marcus Løve Hansen Informasjonsansvarlig,  
Studentråd IIØ  

 Liena Lesnice Programtillitsvalgtansvarlig, 
Studentråd IIØ 

Inger-Synnøve Johansen Informasjonsansvarlig, 
Studentråd LUSP  

Rakel Edda Sigridardottir   Programtillitsvalgtsansvarlig, 
Studentråd LUSP  

Amelia Madeleine Høitomt-Ofteb Rasmussen  Programtillitsvalgtsansvarlig, 
Studentråd  IIØ 

Robyn Nathalie Moen (deltok frem til sak 68-22) Studentrådsleder Studentråd 
HVO   

Tara Kamil  Nestleder, Studentråd HVO 

Natalie Langaas  Informasjonsansvarlig, 
Studentråd HVO  

Ilija Djurinac (tok over med stemmerett fra sak 68-
22) 

Læringsmiljøansvarlig, 
Studentråd HVO 

Til stede uten stemmerett  

Sarah Naomi Lunner  Studentleder  

Mats Louis Christensen  Utdanning- og kvalitetsansvarlig  

Observatører:   

Maria Lehmann  Styreleder, 
Studentsamskipnaden i Østfold  

Jenny Brunsgård EK  Fadderleder   

Ilija Djurinac  Leder av Valgkomiteen  

Marita Lindgaard Stivang Medlem av Valgkomiteen 

Sandra Mari Hansen Miller Medlem av Valgkomiteen 

Tone Kjersem (observatør i sak 67-22)  Ansatt fra HR 

Andreas Nilsen  (stemte for LUSP under valg til 
SiØ) 

Vara representant, Studentråd 
LUSP  

Preben Reinaas Rotlid  Vikarierende 
læringsmiljøkonsulent   

Fahad Said  Ansatt på Fakultetet for IIØ   

Sekretariat  

Elise Ager   Organisasjonskonsulent  

Ordstyrer  

Christine Ruud  Velferd- og 
Læringsmiljøansvarlig  
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Saksliste           

  15:15-15:20  64-22 VEDTAK      INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL      

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

15:20-15:25 65-22 VEDTAK      VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER   

15:25-15:50 66-22 

ORIENTERING      
ORIENTERINGER:      

A. Leder orienterer      

A. Arbeidsutvalget orienterer      

B. Organisasjonskonsulenten orienterer 

C. Studentrådene orientere     

E. Fadderstyret orienterer     

F. Studentsamskipnaden orienterer     

G. Høgskolerepresentantene ornterer      

H. Studentsamfunnene orienterer    

I. Læringsmiljøkonsulenten orienterer  

J. Ledelsen orienterer      

15:50 - 17:50 67-22 VEDTAK VALG TIL STYRER OG UTVALG 

 PAUSE 30 MIN  

18:20 –18:35 

 

68-22 DISKUSJON  EVALUERING 17-MAI MARKERING 

18:35- 19:00 69-22 DISKUSJON HØRING OM ØKT SEMESTERAVGIFT 

19:00-19:20 70-22 DISKUSJON VIDERE STRATEGISK PLAN 

 PAUSE 15 MIN  

19:35-19:45 71 -22 DISKUSJON PRIDE-KOMITE 

19:45-20:00 72-22 DISKUSJON HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS TIL 

POLITISKE ORGANISASJONER?  

20:00-20:15 73-22 DISKUSJON SOMMERAVSLUTNING 

  EVENTUELT 

 74-22 DISKUSJON  MØTEKRITIKK 
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64-22 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 

A. Godkjenning av innkallinger, denne vedtas.   
B. Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til eventuelt. Sakslisten 
vedtas slik den er. Informasjon blir gitt om at valg av kvinnelig representant til 
Høgskolestyret blir utsatt til møte i juni.   
C. Godkjenning av protokoll, Protokoll fra møte i april vedtas uten endringer   

 

65-22 VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder og ordstyrer stemmes over og vedtas  
Møteleder Sarah Naomi Lunner, ordstyrer Christine Ruud.    
 

66-22 ORIENTERINGER 

A) Studentleder:  

Jobbet med en rus-policy 

Jobber med lovdata  

Møte med Campustjenester, grupperom kan brukes etter kl. 23:00. Jobbes med å få 

kjønnsnøytrale toaletter. Jobbes med utendørs  

Fra og med i dag ikke lov med oppheng av plakater på stolper, men det blir felles 

tavler.  

B) Arbeidsutvalget  

Velferd- og læringsmiljøansvarlig   

Belysning på begge campus, snakk om sensorer  

Rigge opp og ned til 17-mai, heftig treningsøkt.  

Utdanning og Kommunikasjonsansvarlig:  

C) Studentrådene:  

HVO:  

Hatt to rådsmøter 

PTV-møte 

Fakultetsmøte 

2* ekstra ordinære parlamentsmøter 

 

LUSP:  

Rådsmøter 

Ekstra ordinære parlamentsmøter 

Bidradd i planlegging av 17 mai.  

Eksamens stress 

IIØ:: 

Rådsmøter 
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NSO 

Ekstra ordinære parlamentsmøter, jobber med å få på plass tillitsvalgtslister  

Kakedag i  

D) Org.kons:   

Legger ikke til noe allerede gitte skriftlige orientering  

 

E) Fadderleder:  

Møte om Fadderseminar, 12 august- rom i budsjett til sta 

HSS vil bidra med en fest på slutten av seminaret.  

Møte angående Torget, Høgskolen skal i år holde i dette og ikke fadderstyret.  

Skal i møte med politiet i begge byer 

ROS-analyser gjennomføres i uke 22-23.  

Campus-Tour kan man kjøre sammen felles, og vise i et auditorium.  

Spons: 10000 kr fra LO, 2000 fra ny sponsor og 5000 fra HSS.  

Skal forsøke å søke om mer spons fra HiØ.  

Pr nå er det 98 stk. faddere, kun 16 stk av disse går på LUSP.  

Kontrakter er under arbeid med kontrakter med artister.  

Olympiaden- booket gassgriller, ønsker veldig hjelp tl  

Tilbud fra FHE og Oslo Entertainment 

Brygga Kultursal, opplever at dialogen er treg der- men pusher på.  

F) Studentsamskipnaden:  

Mye fokus på økning av husleie, denne økningen skyldes i stor grad endring i 

energiprisene, må jobbe nasjonalt.  

Fredrikstad: Fredrikstad Studentråd skal opp på beina igjen, samarbeidsforum 

mellom begge vertskommuner, studentene, Høgskolen og Samskipnaden, håper at 

dette får gjennomslag i kommunestyrene slik at dette kommer i gang raskt til høsten.   

Samskipnaden ønsker å øke semesteravgiften, vi ligger ca 150 kr under den neste i 

landet, studentantallet har økt og tilbudene til SiØ har økt.  

I år er det en som har stilt på nytt til SiØ styret 

G) Høgskolestyret:  

Vært et fall i antall primærsøkere til studier ved HiØ.  

Rektor ønsker innspill og forslag til å øke rekrutteringen til særlig ingeniør 

studentene.  

Det er svært få studenter som reiser ut på utveksling fra oss.  

Møtedatoer for høsten 2022 er satt.  

Ønsker parlamentet lykke til med alle dagens valg.  
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H) Vikar læringsmiljøkonsulent:  

Jobbet med dette, fått med Jenny årets fadderleder og Ina fra «Plutselig student». 

Ellers går vikariatet ut i morgen 20 mai. Ønsker parlamentet lykke til videre.   

I) Ledelsen 

Ingen fra ledelsen tilstede.  

 

67-22 VALG TIL STYRER OG UTVALG 

Valgkomiteen tar over selv som møteledelse og innleder saken, og sier noe om prosessen 

de har vært gjennom.  

Valgkomiteen foreslår å gjøre endringer i rekkefølgen på valg:  

Valgkomiteen foreslår å endre rekkefølgen på valg:  

Høgskolestyret 

Samskipnaden 

Arbeidsutvalget  

Studentleder  

Det vedtas, 9 av 9 stemmer for å vedta rekkefølgen i valget.  

Valgkomiteen foreslår at Studentleder og Arbeidsutvalget er på gangen under hele sak 67-22 

Møte lukkes og kun 9 stk. med stemmerett, Org.kons, tre fra valgkomiteen og ansatt fra HR 

er de eneste i rommet.  

Selve dialog og diskusjon protokollføres ikke i offentlige protokoll men kun resultat.  

All avstemming foregår i nettskjema.  

Resultatet av alle valg:   

Høgskolestyret:  

Jørgen Olsen Bogen vedtas inn som fast representant i Høgskolestyret.  

Casper vedtas som vara representant inn i Høgskolestyret.  

Studentsamskipnaden: 2022/2023 

Rakel Edda Sigridardottir – fast representant  

Stefan Göttsche – fast representant  

Jenny Brunsgård Ek– fast representant  

Arbeidsutvalget 2022/2023  

Ina Adele Fiskerstrand 

Mats Louis Christensen  

Christine Ruud 

Nestleder 50% 2022/2023 

Ina Adele Fiskerstrand stemmes inn som nestleder  

Studentleder 2022/2023 

Sarah Naomi Lunner blir valg som studentleder.  
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68-22 EVALUERING 17-MAI MAKERING 

Saksbehandler innleder saken og åpner for diskusjon.  

LUSP: godt oppmøte, litt kritisk til hjelp under arrangementet. De som skulle hjelpe til hjalp til 

i veldig varierende grad.  

IIØ: musikken var for høy, og passet muligens ikke inn. Mulighet for å flytte matstasjon og 

griller nærmere hverandre.  

LUSP: rose de som deltok og tok på seg jobben. Lars hentet griller og leverte de etter på 

skal også ha en stor takk.  

Christine (AU): Oppmøte på hvert fall 100 stk. veldig bra.  

IIØ: manglet noe 17 mai pynt osv. synes det så litt ut som en ordinær grilling.  

Mats: må være tidligere ute med å rigg seg opp.  

Studentparlamentet bestemmer seg for å avslutte saken og gå videre i sakslisten.  

69-22 HØRING OM ØKT SEMESTERAVGIFT 

Arbeidsutvalget spør om parlamentet vil lukke saken etter at styreleder har svart på 

spørsmål.  

Det ønskes at det skal formuleres et forslag til vedtak.  

Vedtak først spørsmålsrunde og så lukke møte etterpå.  

Parlamentet diskuterer seg frem til å ha hele saken åpen.  

Styreleder sier at det ikke vil komme flere tilbud fra som resultat av økningen som er 

foreslått, men at den økte inntekten vil gå til å sørge for god drift og for å kunne sikre at 

tilbudene de har i dag består. Økt konsumprisindeksen legges til grunn.   

Observatør ber om ordet, det stemmes – og vedtas at observatør skal kunne prate i møte.  

Observatør: har forståelse for at aktører trenger og øke sine inntekter, men ønsker samtidig  

at studentparlamentet skal jobbe nasjonalt med å øke lån og stipendordningene.  

Hvorfor har den ikke blitt økt mer gradvis kommer det spørsmål om, dette må behandles i 

KD, SiØ alene kan ikke selv gjøre justeringen.  

Innspill om at det er uheldig å øke husleie og semesteravgiften samtidig. Styreleder sier at 

husleien var man nødt til å øke, da utgiftene samskipnaden har knyttet til bolig også har økt 

drastisk.  

LUSP: hvilke konsekvenser vil det ha hvis KD ikke godtar økningen av semesteravgifter? 

Styreleder sier at køer på råd og helse vil kunne være en konsekvens.  

Studentparlamentet avslutter saken og går videre i sakslisten.     
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70-22 VIDERE STRATEGISK PLAN  

Studentleder innleder saken og leser opp Høgskolens ambisjoner.  

HVO: HiØ utvikler fremtidens campus, der høgskolen tilrettelegger og jobber for godt 

samarbeid med tillitsvalgte og studentorganisasjoner både internt og eksternt ved 

Høgskolen i Østfold. 

HiØ utvikler fremtidens campus, der de tilrettelegger og jobber for et godt samarbeid 
med tillitsvalgte og studentorganisasjoner både internt og eksternt ved Høgskolen i 
Østfold. 

Endringsforslag til punktet om forskning, 

HiØ utvikler fremtidens campus, der undervisnings- og forskningsaktiviteten 
synliggjøres, studentenes kunnskap og engasjement stimuleres gjennom 
studentmedvirkning. 

HVO, savner studentmedvirkning og studentpåvirkning 

LUSP: savner mål om studentens læringsmiljø, og kvalitet i utdanningen. Føler at 

ambisjonene er litt for store for tidsrammen de er lagt innen.  

Formuleringene er veldig vanskelige for mange.  

Studentleder: sier at språket har vært påpekt og at det må være klar språk.  

LUSP: fra et studentperspektiv så fremstår det som pompøst og oven ifra og ned.  

IIØ: kunne kanskje vært noe mer om studentenes trivsel.  

Studentleder: sier at det nok ikke er siste gang det snakkes om strategisk plan i 

parlamentet.   

 

71-22 PRIDE-KOMITÉ 
HVO: Hvilken pride skal markeres, ulike måneder for dette? 

Studentleder svarer opp at med at det er opptil komiteen.  

LUSP: ønsker å ha mer fokus på sosiale medier og ikke arrangement på skolen. 

Ønsker egentlig å ha sin egen pridemarkering for lærerstudenter. 

IIØ: Ruben melder seg til å sitte i en eventuell komite 

HVO: markere vær for seg i sosiale medier, og heller ha en felles konkurranse.  

Oslo og august i Fredrikstad 

LUSP: økt kunnskap til fremtidige lærere. Nevner en ny organisasjon i Halden «Fri» 

som det er mulig  
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Studentleder: er det slik å forstå at det skal være digital markering digitalt før 

sommeren og fysisk etter sommeren 

LUSP: fysisk foredrag rettet mot lærere.  

Oppsummerer med at det ikke blir noen komite på nåværende tidspunkt, men at 

saken nå vil tas opp på møte i juni.  

 

72-22 HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS TIL POLITISKE  

Saksbehandler innleder saken og det åpnes for diskusjon.  

LUSP: skal man åpne for alt, må man evt. åpne for alle. Kan være noen man ikke vil 

være tjent med å slippe til. 

HVO: viktig at vi jobber uavhengig fra partipolitikken, «Fri» jobber jo med klare mål 

mot studentpolitikken. Kan være vanskelig å samarbeide med noen og ikke alle.  

LUSP: uavhengig av dette så må studentparlamentet beholde fokus for å fremme 

studentens saker innad på høgskolen og evt. opp mot NSO.  

IIØ: finner det merkelig at saken tas opp når studentparlamentet skal være 

uavhengig.  

Christine AU: sier at saken er oppe fordi AU for henvendelser fra politiske partier.  

LUSP: HiØ burde være noe skjermet  

Lite eller ingenting i egne styringsdokumentene.  

Preben: kan få partiene til å spille på hverandre, det har blitt gjort før knyttet til valg.  

Sak 72-22 kjøres på nytt på parlamentsmøte i Juni  

Maria (SiØ): kommer med forslag om å lage et verdigrunnlag.  

 

73-22 SOMMERAVLUTNING  

HVO: ønsker middag på Restaurant i Fredrikstad etter møte- ønsker det lavterskel 

møte.  

LUSP: problem med transport 

Studentleder: evt. transport skal ikke bli noe problem.   

IIØ: grilling  

HVO: grilling på Isegran, er mulig.  

Studentleder: lettere  

HVO: ønsker forslag om restaurant  
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Alle i parlamentet ender opp med å bli spurt hva de ønsker, flertall med en stemme 

taler for at det skal bli avslutning på restaurant.  

Org.kons og AU sier at de skal undersøke hva som er mulig og vil ta dialo igjen med 

parlamentet om hvor det blir avslutning.   

 

74-22 MØTEKRITIKK  

IIØ: fint å få høre mange forskjellige møter i dag, fine og åpne diskusjoner. 

IIØ: Veldig bra møte, slitsomt og intenst for mange. Bra diskusjoner fint med pizza, 

brus og is.  

HVO: fint og spennende møte, ikke A4. Fint med ulike meninger, tross alt vært 

hyggelig. Fint å være med på møte, valgkomiteen har gjort en veldig god jobb, fint å 

se prosessen.  

LUSP: en tung dag, mye bestemmelser og mye prating. Har behov for å sitte rundt et 

bord.  

Vært en tung prosess med valg. Valgkomiteen har gjort en veldig god jobb. Et av de 

tyngste møtene som har vært, overflod av gode kandidater til mange valg.  

Fint å få stemme under et av valgene.  

Mats AU: tungt å ha møte i Aud Max. Et intensmøte, håper det har vært gode 

diskusjoner.  

HVO: god struktur på møte, men det må fortsatt jobbes med- og vi faller fort utenfor 

sakene.  

Fint møte, så glad for fysiske møter.   

Christine AU: hatten av til parlamentet, og masse ros til valgkomiteen.   

Studentleder: vet det har vært et tungt møte, stor takk til valgkomiteen.  

Gleder seg til et år til møteleder for studentparlamentet.  

Org.kons: fint å overvære en ryddig valgprosess, skryter av innsatsen og jobben 

valgkomiteen har lagt ned de siste ukene.  

Fint at det kan også diskuteres i parlamentet, uenighet er ikke nødvendigvis noe 

negativt, men noe som kan føre saker videre, og gjøre at noe utvikles.  

Fadderleder : Skyter av Org.kons sin jobb også 

Valgkomitemedlem: beklager litt rot med det ene valget.  

 


