
 

Forretningsorden for Studentparlamentet i 

Østfold   

1. Virkeområde og fravikelsesmuligheter 

1.1. Denne forretningsorden gjelder for Studentparlamentet i Østfold (SpiØ), og er 

opprettet i henhold til vedtekter for SpiØ. Vedtektene har første prioritet. 1.2. I 

de enkelte tilfeller kan SpiØ fravike denne forretningsorden med 2⁄3 flertall.  

2. Møtene 

2.1. SpiØ holder minst 4 møter i hvert semester.  

2.2. Organisasjonskonsulent sender ut innkalling til møte i SpiØ. Innkalling med 

saksliste og sakspapirer sendes ut senest 9 dager før hvert møte. 

2.3.  Sakslistene og protokoller er offentlige, og skal sendes ut til SpiØs medlemmer, 

alle studentråd, Høgskolen i Østfolds ledelse ved rektor og høgskoledirektør, 

Studentsamskipnaden i Østfold samt observatører med talerett. Sakslistene og 

protokoller skal også publiseres på SpiØs nettsider.  

2.4. Saker skal være sendt til Arbeidsutvalget for å saksbehandles av 

Arbeidsutvalget før SpiØ-møtet. Saker må være studentleder og 

organisasjonskonsulenten i hende innen AU-møtet, som er i forkant av SpiØ-

møtet, for at saken skal kunne tas opp i SpiØ. Studentparlamentet kan med 

alminnelig flertall på Parlamentsmøtet (mer enn 50 % av de avgitte stemmer) 

sette en sak på dagsorden (eventueltsak), dersom denne ikke er saksbehandlet 

av arbeidsutvalget.  

2.5. SpiØs medlemmer har rett til å få satt opp saker på dagsorden. Arbeidsutvalget 

kan sende saker tilbake eller til annen instans om arbeidsutvalget mener saken 

ikke er å regne som SpiØ-sak.  

2.6. Møteleder går gjennom møteregler og  møtekultur i SPiØ dersom det er 

studenter og ansatte som deltar for første gang.  

2.7. Arbeidsutvalgets arbeid mellom parlamentets møter skal tas opp som et eget 

punkt, dette gjøres under «arbeidsutvalget orienterer». Arbeidsutvalgets 



 

orientering skal være skriftlig og vedlagt inn i sakspapirene til SPiØ senest innen 

AU møtet i forkant av på.  Arbeid som blir gjort etter utsending av sakspapirene 

kan orienteres muntlig.  

2.8. Under godkjenning av saksliste kan SpiØs medlemmer fremme saker som ikke 

står på sakslisten til under «eventuelt». Det kan ikke gjøres vedtak under 

eventueltsaker. Faste punkter på hvert møte:  

a) Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.  

b) Valg av møteleder og ordstyrer 

c) Arbeidsutvalget, organisasjonskonsulenten, studentrådene, fadderleder, 

studentsamskipnaden, høgskolestyrerepresentantene, studentsamfunnene, 

andre studentorganisasjoner, læringsmiljøkonsulenten og ledelsen orienterer 

d) Resolusjoner 

e) Eventuelt 

f) Møtekritikk  

2.9. SpiØs medlemmer har møteplikt. Ved forfall møter varamedlemmer fra det 

enkelte studentråd. Dette informeres til Organisasjonskonsulent i forkant av 

møtet.  

2.10. Møteleder og ordstyrer for SpiØ-møtene velges av parlamentet på hvert møte. 

Arbeidsutvalgets forslag til møteleder og ordstyrer fremkommer i sakspapirene. 

Ordstyrer bør være utenfor SpiØ og AU, men en representant fra et råd. 

Ordstyrer bør ikke delta i diskusjonen.  

2.11. Møter i SpiØ er åpne. I personsaker skal møtet være lukket. SpiØ kan vedta å 

lukke møtet i enkeltsaker eller hele møter, jfr. § 4.4.7 i vedtektene. Vedtektenes § 

4.4.2- 4.4.6 bestemmer hvem som kan møte med stemme-, tale- eller 

forslagsrett. I tillegg har organisasjonskonsulenten talerett. 

Organisasjonskonsulentens talerett bør begrenses til å kunne komme med 

saksinformasjon.  

3. Debatten 

3.1. Man kan ta ordet gjennom å tegne seg for innlegg og replikk. Det er normalt to 

replikker(fra to forskjellige) per innlegg. Den som har tegnet seg til innlegg har 



 

alltid rett på ett svareplikk. 

3.2. Man kan også tegne seg til en til orden for følgende: 

a) Diskusjonen går utover sakens innhold. Det bes å fokusere på sakens innhold. 

b) Feilinformasjon. Det blir fremlagt fakta i saken som er regelrett feil og kan 

påvirke diskusjonens gang. Personen opplyser om korrekte fakta så diskusjonen 

kan fortsette under riktige omstendigheter. 

c) Tilleggsinformasjon. Det opplyses om informasjon som kan være relevant for 

diskusjonen og dens helhet. 

 

Ved bruk av til orden stopper ordstyrer midlertidig diskusjonen. Personen som 

benyttet en til orden opplyser ordstyrer om hvilket av punktene til orden 

omfatter. Punktene a) og b) er viktige for å opprettholde en god diskusjon, og vil 

bryte inn i det pågående innlegget. Punkt c) vil kunne fremlegge informasjonen 

etter det pågående innlegget er ferdigstilt, men går før neste innlegg eller replikk 

på talerlisten. En til orden vises som et «time-out» tegn.  

3.3. Taletiden for innlegg er 3 minutter, og 1 minutt for replikk.  

 

3.4. Endringer av taletiden kan gjøres av møteleder og ordstyrer i enkelte tilfeller. 

3.5. Forslag til vedtak og endringsforslag skal fremmes for SpiØ enten muntlig eller 

skriftlig.  

3.6. Utsettelsesforslag skal tas umiddelbart opp til avstemming.  

3.7. Man har rett til ikke å avgi stemme ved avstemminger, såkalt blank stemme. Ved 

overvekt av blanke stemmer gjøres ikke vedtak.  

3.8. Under debatten gis det anledning til å ta ordet til: 

a) Forretningsorden  

b) Sakspapirer  

c) Valgreglement 

I kollisjonstilfeller går a) foran b) og b) foran c). 

3.9. Møteleder og SpiØs medlemmer kan foreslå å sette strek under en sak. Dette 

avgjøres med alminnelig flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmer). 



 

3.10. Det er ikke tillatt å gi støyende uttrykk for misnøye eller bifall under debatten.  

3.11. Dersom en representant setter seg ut over reglene i forretningsordenen, kan 

møteleder gi vedkommende en advarsel, som gjentas dersom det er nødvendig. 

3.12. Hvis representanten likevel ikke retter seg etter forretningsordenen, setter 

møteleder under avstemning om vedkommende skal fratas ordet eller vises bort 

fra møtet for dagen.  

 

 

4. Politiske dokumenter (Resolusjoner)  

4.1. Ansatte og studenter kan fremme resolusjoner, som kan vedtas av parlamentet.  

4.2. Prosessen for å håndtere resolusjoner er slik: 

1) Resolusjonen må sendes til AU-medlemmet som er nåværende 

resolusjonsansvarlig jmf stillingsistruks AU. Parlamentet må ha mottatt 

resolusjonen før møtet.  

2) Resolusjonen revideres på møtet.  

4.3. Resolusjonen er vedtatt ved alminnelig flertall.  

4.4. Parlamentet kan behandle resolusjonen slik: 

4.4.1. Dersom resolusjonen vedtas skal de publiseres på nett av 

Organisasjonskonsulenten. Resolusjonen er da parlamentets politikk. 

4.4.2. Dersom resolusjonen ikke blir vedtatt må parlamentet begrunne med: 

a) Resolusjonens innhold er ikke gjenomarbeidet nok og kan presenteres 

på neste møte med eventuelle tilbakemeldinger. 

b) Nåværende parlament er ikke enig i politikken bak dokumentet og skal 

ikke ha den presentert på nytt. 

 

4.5. Studentparlamentet skal handle i tråd med vedtatt resolusjoner, med mindre de 

revideres. 

5. Votering 

5.1. For at SpiØ skal være vedtaksdyktig må minst 50 % av de stemmeberettigede 

medlemmene være tilstede, jfr. § 4.3.1 i vedtektene.   



 

5.2. Vedtak fattes med alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer, som 

krever 2⁄3 flertall Hvis det ved første stemmeomgang ikke oppnås alminnelig 

flertall, skal det gjennomføres bundet avstemming. Forslag som kan settes opp 

mot hverandre, skal være motstridende, dvs. at det ene utelukker det andre. 

Forslag som ikke utelukker hverandre, må ikke settes opp mot hverandre.  

5.3. Votering skjer ved å vise stemmetegn. Det skal skje skriftlig når ett eller flere 

medlemmer krever det.  

5.4. Prøvevoteringer kan brukes. Denne skal godkjennes av møtet. En prøvevotering 

skal bekreftes med en endelig avstemming.  

5.5. Personvalg skal holdes ved skriftlig avstemming dersom ett av medlemmene 

krever det. Ved stemmelikhet skal det holdes omvalg jfr. § 18 i valgreglementet. 

Ved overvekt av blanke stemmer utsettes valget til nye kandidater er fremstilt. 

5.6. Ved personvalg kan flere personer velges under ett. En slik avstemming kan kun 

skje skriftlig. De som stemmer kan kun sette opp det antall navn som skal 

velges, ikke flere. Det er lov til å sette opp færre antall navn. Ved mindre eller likt 

antall kandidater som det søkes etter, stemmes de inn i blokk med akklamasjon. 

5.6.1. Ved personvalg skal minst to personer være tellekorps. Tellekorpset har 

ikke stemmerett og det oppfordres til å velge tellekorps som opprinnelig 

ikke kan stemme. 4.8. Studentleder har stemmerett ved stemmelikhet, 

unntatt ved personvalg jfr. § 4.3.3 i vedtektene.  

6. Fraksjonsmøter 

6.1. Møtet kan bli midlertidig hevet for fraksjonsmøter om SpiØ vedtar dette med 

absolutt flertall.  

6.2. Fraksjonsmøter kan ikke overstige 15 minutter.  Ved overstigelser vil møtet 

normalt avsluttes og det blir satt opp et ekstraordinært møte.  

7. Tidsrammer, praktisk gjennomføring og møtetider 

7.1. SpiØ-møtene avholdes på studiestedene på rundgang.  

7.2. SpiØ-møtene bør som hovedregel starte kl. 15.00, og møteslutt bør ikke være 

senere enn kl. 21.00.  

7.3. Det bør være bevertning på møtene. 



 

8. Komiteer  

8.1. SpiØ og arbeidsutvalget kan nedsette underutvalg til å utføre bestemte oppdrag, 

jfr. § 9 i vedtektene.  

8.2. Alle studenter ved høgskolen i Østfold kan velges som medlem av komiteene. 

 

 

9. Ikrafttreden 

9.1. Forretningsordenen vedtas av SpiØ med alminnelig flertall.  

9.2. Forandringer i forretningsorden trer i kraft på påfølgende SpiØ-møte.  

9.3. Forretningsordenen er sist revidert, og vedtatt 25.04.19 gjelder til ny eller endret 

forretningsorden er vedtatt. 


