
  
 
  SAKSLISTE  
 

Møtedato: 19 mai 2022.  Kl. 15:00 Møtested: Studiested Halden, rom: A2-228 

Arkivref: Atnf/64-22  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget     
Saksbehandler: Studentleder     

Saksnr:  64-22 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           

  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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 Arkivref: Atnf/65-22     

Innstilling fra: Arbeidsutvalget     

Saksbehandler: Studentleder      

Saksnr: 65-22  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.   

Sak 67-22 er Ilija Djurinac er møteleder og Marita Stivang er ordstyrer.  
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Arkivref: Atnf/66-22   

Innstilling fra: Arbeidsutvalget     

Saksbehandler: Studentleder      

Saksnr:66-22  ORIENTERING  ORIENTERINGER     

      

A) Studentleder:    

• NSO landsmøte i 5 dager i Tønsberg 

• Ukentlige kickstart møter 

• Møter med fadderstyret 

• Strategisk plan møter 

• Møte angående fremtidens vrimle 

• Møte med rådsleder HVO, org.kons og AU 

• Møte om flerspråkelighet på LUSP  

• Ekstraordinært parlamentsmøte x 2 

• Jobbet med styringsdokumenter 

• Bemannet kontoret og vært tilgjengelig for studenter på begge studiesteder. 

• Hjulpet fadderstyret med organisatorisk arbeid 

• Regnskapsmøte angående studentparlamentets budsjett 

• Møte med Høgskolestyret representantene 

• Møte med studentombud 

• Formelt Faglig ledermøte 

• Styreseminar om strategisk plan og campusstrategi 

• LMU Møte 

• Møte med June (Instituttleder på ØIS (ØIS= Økonomi, Innovasjon og samfunn)) 

• Planlagt og gjennomført frivillighetsfest med Arbeidsutvalget 

• Au møter 

• Deltatt på kunnskap i sentrum - orienteringsmøte med diverse aktører i Halden 

kommune 

• Allmøte om campusstrategi 

• Møte med SPUL for månedlige tiltat for studentene 

• Annet forfallende arbeid  

   

B) Arbeidsutvalget:   

   

Velferd og læringsmiljøansvarlig:     

• Ukentlige kickstart møter 

• Delegat på NSO landsmøte, Tønsberg 

• AU LMU og LMU møter 

• Styringsdokumenter 
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• Ekstraordinært parlamentsmøte 2x 

• Møtevirksomhet 

• Planlegge og deltatt på frivillighetsfest 

• Allmøte 

• Intervju til AU 

Rekrutteringsansvarlig:   

• Mye eksamensprepareringer har ført til litt redusert arbeidskapasitet 

• Mange møter med Fadderstyret. 

• Ukentlige kickstart møter (Ikke deltagende på 1) 

• Søke midler for FS 

• Møte med June på ØiS 

• Flere parlamentsmøter (ekstraordinære) 

• Planlagt og arbeidet på Frivillighetsfest 

• Arbeid med styringsdokumenter 

• Høringssvar ang Semesteravgift 

• Allmøte 

• Arbeid og diskusjoner angående strømtillegg hos SiØ 

• AU møte 

• UKU møte 

o Panopto overtar for Canvas Studio 

o Orienteringer om valg og når nye kandidater til UKU burde være på plass 

o 50 Erasmus+ stipend for ansatte, ønsker om å bruke disse strategisk 

o Utdanningskvalitetsprisen er planlagt til å deles ut i desember 

o NOKUT skal ha tilsynsbesøk grunnet den nye Phd’en 
 

 

C) Organisasjonskonsulenten orienterer  

Mye arbeid til sent på kvelden mange dager sammen med den veldige flinke 

valgkomiteen. Org.kons vil berømme dem stort for deres engasjement og innsats.  

Mye arbeid med kontaktene til fadderukene 

Arbeid med innkreving av spons  

innkjøp til 17 mai 

mye arbeid med fakturaer og utlegg 

AU-møte 

Kick-start møter, hver uke 

Allmøte 

Ekstra ordinære parlamentsmøter  

Tertialavslutningsmøte med økonomi sammen med studentleder  

m.m  

    

D) Studentrådene orienterer   

E) Fadderstyret orienterer.      

F) Studentsamskipnaden orienterer.      
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G) Høgskolerepresentanter orienterer.    

H) Studentsamfunnene orienterer     

I) Læringsmiljøkonsulent orienterer.    

J) Ledelsen orienterer. 
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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 høyskolens 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 studentledervervet, Arbeidsutvalget til 

Studentparlamentet, Høgskolestyret og Studentsamskipnaden i Østfold.  

Alle som har stilt til valg innen fristen 1 mai har blitt innkalt til intervju med 

valgkomiteen og har blitt invitert til parlamentsmøte 19 mai, for å presentere seg 

personlig for parlamentet. Hver kandidat blir gitt 2 minutters taletid først for så å få 3 

minutter til å svare på spørsmål fra parlamentet.   

Selve valget vil foregå slik: 

Studentleder:  

• Hans Petter Hannaas Aslakstrøm 

• Maria Lehmann 

• Sarah Naomi Lunner 

Arbeidsutvalg:  

• Ina Fiskerstrand 

• Mats Christensen 

• Christine Ruud 

Høgskolestyret:  

• Casper Ruud Width 

• Hans Petter Hannaas Aslakstrøm 

• Jørgen Olsen Bogen 

• Marina Boine (Stilt etter fristen for å bli vurdert av valgkomiteen)  

Samskipnad:   

• Jenny Ek  

• Stefan Gotche  
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• Maria Grimstad 

• Hans Petter Hannaas Aslakstrøm 

• Rakel Edda Sigridardottir   
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Arkivref: Atnf/68-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Utdanning – og kommunikasjonsansvarlig 

Saksnr: 68-22     DISKUSJON  EVALUERING AV 17-MAI- ARRANGEMENT  

 

Bakgrunn 

På parlamentsmøte i april var det stemning i Studentparlamentet for å ha et 17-mai-

arrangement i regi av studentrådene. 19 mai har studentrådene gjennomført 17. Mai 

feiringen. Arbeidsutvalget ønsker at alle i studentparlamentet evaluerer feiringen, og 

kommer med forslag til eventuelle endringer.   

 

Sak 

Nå har 17-mai hvert, og det ønskes en kort evaluering av arrangementet som ble 

holdt.  
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Arkivref: Atnf/69-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Studentleder   og Utdanning – og kommunikasjonsansvarlig 

Saksnr: 69-22      DISKUSJON  HØRING OM ØKT SEMESTERAVGIFT 

 

Bakgrunn 

Studentsamskipnaden har sendt inn en høring til studentparlamentet. Høringsfrist er 

satt 20 mai.  

Semesteravgiften i SiØ, kr. 370 pr. semester, har ikke vært endret siden 2001. Styret 

har ved 1. gang behandling vedtatt en justert semesteravgift med konsumprisindeks 

til kr. 570 pr. semester, og sender forslaget på høring. Fra 2001 til 2021 er antall 

studenter endret fra 4676 til 7106 og aktivitet har økt, særlig innen velferdstilbud som 

kulturstøtte, studentaktiviteter, treningstilbud og råd og helse. Etter reguleringen i 

2001 er SiØ sitt tilbud til studentene utvidet med mer forebyggende arbeid for 

studentenes psykiske helse, behandling i grupper og styrking av tilbud innen 

studentvelferd. Semesteravgiftsinntektene utgjør grunnlaget for gratis tjenestene til 

studentene innen psykisk helse, helsestasjon, dekning av egenandeler til lege, 

psykolog, spesialist og røntgen, samt tilskudd til velferdstilbud som kulturstøtte til 

studentsamfunn og lag og foreningsarbeid, studentaktiviteter, studentlivskoordinator, 

studentaktivitør og treningstilbud En begrunnelse for økning av semesteravgiften er 

en styrkning av det generelle velferdstilbudet til studentene, og at semesteravgiften 

ikke har vært justert siden 2001. 

Sak 

Arbeidsutvalget ønsker at studentparlamentet skal komme med sine innspill slik at 

studentparlamentet står samlet til å sende inn et høringssvar. Det settes av god tid til 

denne saken.  
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Arkivref: Atnf/ 70-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget  

Saksbehandler: Studentleder    

Saksnr: 70-22   DISKUSJON VIDERE STRATEGISK PLAN 

 

Bakgrunn 

Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for sine satsningsområder i perioden 

2023-2030. Rektor har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med dette, og 

studentleder er representert der - så studentparlamentet sine innspill blir iveratatt.  

Arbeidsgruppa/skrivegruppa har hentet inspirasjon fra strategisk plan ved Nord 

Universitet og Universitetet i Oslo. Omfanget på strategiplanen til Nord Universitet 

blir vurdert som et hensiktsmessig omfang. Det blir vurdert som hensiktsmessig å 

skjelne til formen på strategien til Universitetet i Oslo. Dette har vært utgangspunktet 

for forslag til ambisjoner som ble sendt ut for diskusjon i arbeidsutvalget. 

 

Høgskolens ambisjoner: 

• Fremragende fagmiljøer som preger helhetlige utdanningsløp 

•  Nasjonalt ledende på forskning og undervisning innen våre satsingsområder 

• Ettertraktet og foretrukket kunnskapsleverandør og arbeidsplass 

• Sektorspydspiss innen bærekraft - troverdighet gjennom handling 

• HiØ utdanner studenter med fremragende kunnskap, høy kompetanse og 

brennende engasjement for mennesker og samfunn 

• HiØ utvikler fremragende forskningsmiljøer på tvers av institusjonen og 

utnytter tverrfaglighet som et av våre fortrinn 

• HiØ skal være foretrukket samarbeidspartner for samfunns-, nærings- og 

arbeidsliv i vår region hvor kunnskap tas i bruk og utvikles i fellesskap 

• HiØ utvikler fremtidens campus, der undervisnings- og forskningsaktivitet 

synliggjøres og studentenes kunnskap og engasjement stimuleres 

• HiØ utvikler fremtidens campus, der studentenes engasjement 

stimuleres/dyrkes og undervisnings- og forskningsaktivitet synliggjøres 

For å se på gjeldende strategiske planen gå her: 

https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/styringsdokumenter/strategisk-

plan-2019-2022.html  

Sak 
Arbeidsutvalget til studentparlamentet ønsker innspill til følgende:  

• · Formen på ambisjonene og formuleringene 

https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/styringsdokumenter/strategisk-plan-2019-2022.html
https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/styringsdokumenter/strategisk-plan-2019-2022.html
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• · Hvilke av de foreslåtte ambisjonene treffer best det vi ønsker å få til med tanke på 

de kjernefunksjonene vi har? 

• · Er det elementer som mangler? 
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Arkivref: Atnf/71-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Utdanning – og kommunikasjonsansvarlig 

Saksnr: 71-22    DISKUSJON PRIDE KOMITÉ 

 

Bakgrunn 

Slik som tidligere ønsker Arbeidsutvalget å sette opp en komité da dette har vist 

gode resultater tidligere. Denne gangen er det snakk om en Pride Komité, som vil 

planlegge hva Parlamentet gjør under Pride markeringen. 

Sak 

Studentrådene melder inn kandidater som skal sitte i nevnt komité. 
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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. 

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/73-22  

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 73-22   DISKUSJON SOMMERAVSLUTNING 

 

Bakgrunn 

Hvert år har Studentparlamentet en sommeravslutning i forbindelse med 

vårsemesterets siste parlamentsmøte. Semesterets siste parlamentsmøte er 10 juni, 

og vil holdes i Fredrikstad. 

Sak 

Hva ønsker Studentparlamentet for årets sommeravslutning? Mulighetene er mange. 

Det har kommet ønske om at det skal bør legges opp til at det er lavterskel å delta. 

Forslag: 

- Mulighet for å ha det på restaurant i Fredrikstad etter møte, med noe sosialt 

etterpå, lavterskel 

- Grilling hjemme hos studentleder? - lavterskel 

- Grilling på en strand? Mulig væravhengig 

- Annet?  

- Det går an å kombinere de overstående 
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Arkivref: Atnf/74-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget  

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 74-22    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? 


