
Notatet gjelder frem til ny avtale forhandles frem i 2023 

Tilleggsnotat til samarbeidsavtalen mellom Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold og 

Høgskolen i Østfold. 

 

Som følge av ny faglig organisering ved Høgskolen i Østfold f.o.m 01.08.21 er det gjort noen 

justeringer i avtalen som reflekterer den nye strukturen: 

- Avdelinger er byttet ut med fakultet 

- Rollen som høgskoledirektør er erstattet med rektor. Delegering til andre i rektors 

lederlinje kan gjøres når det er hensiktsmessig 

- De fem studentrådene er erstattet med tre studentråd som harmoniserer ny 

fakultetsstruktur, i tillegg vil det være en representant fra Akademiet for Scenekunst.  

Det presiseres under punkt 3.1 at: 1 felleskontor til dispensasjon gjelder på begge studiesteder 

mens 1 kontor til arbeidsutvalget gjelder totalt og er p.t lagt til studiested Halden.   

Det er gjort endringer i stillingsressurser og lønn til studenttillitsvalgte. Nytt punkt 4. 

Stillingsressurser, lyder som følger: 

Studentparlamentet disponerer følgende: 
 

• Leder av Studentparlamentet som et heltids frikjøpt tillitsverv i 12 mnd., fra 01.07 til 30.06. 

Formell arbeidsgiver er Høgskolen i Østfold, ved at vervet er definert som et lønnet 
tillitsverv som sekretær. Stillingen er karakterisert som en særlig uavhengig stilling iht 

bestemmelsene i AML og HTA, og jobber i tråd med enhver tid gjeldende stillingsinstruks 

og styringsdokumenter som er utarbeidet av Studentparlamentet.  

 

• Nestleder for Arbeidsutvalget til Studentparlamentet, er et heltids, frikjøpt tillitsverv i 12 
mnd, fra 01.07 til 30.06. Formell arbeidsgiver er Høgskolen i Østfold, ved at vervet er 

definert som et lønnet tillitsverv som sekretær. Stillingen er karakterisert som en særlig 

uavhengig stilling iht bestemmelsene i AML og HTA, og jobber i tråd med enhver tid 
gjeldende stillingsinstruks og styringsdokumenter som er utarbeidet av 

Studentparlamentet. Vedkommende skal også få PC 
 

Det skal til enhver tid være to lønnstrinn som skiller studentleder og nestleder i Arbeidsutvalget.   
 

Studentleder og nestleder til Arbeidsutvalget skal være tilgjengelig for begge campus.  
 

Studentrådsleder og nestleder pr studentråd mottar begge 5000 kr i honorar pr semester.  

 

Studentparlamentet i Østfold skal motta administrative tjenester fra organisasjonskonsulenten 
tilsvarende 50 % stilling gjennom året. Det er utarbeidet en egen stillingsbeskrivelse for stillingen 
og personalansvaret er lagt til leder av Seksjon for studenttjenester. Lønns- og personalutgifter 

knyttet til stillingen dekkes av Seksjon for studenttjenester.  
 

 
Halden 2021 
 

 
 

Frid Sandmoe       Sarah Naomi Lunner 
Studiedirektør       Studentleder 


