
  
  

Studentparlamentet i Østfolds svar på høring til høringsuttalelse om  

HiØ’s fremtidige campusstrategi (lokalisering)  
  

Studentparlamentet (SPiØ) består av fire studentråd, hvor tre er fullsatt. Rådene har hatt aktive 

diskusjoner på studentparlamentsmøtene om campusstrategi, disse møtene er åpne for alle 

studenter. Rådene som utgjør SPiØ har hatt egne møter som forberedelser til SPiØ møtene, og 

oppfordret tillitsvalgte til å ta dette videre med klassene for synspunkter.  

Det er tatt utgangspunkt i følgende:   

• Sammenslåing av campusene.  

• Beholde campusene slik det er i dag og utvikles.  

SPiØ inviterte alle HiØ studenter og ansatte til et allmøte, hvor også Halden og Fredrikstad kommune 

var invitert. Media har også hatt artikler som har gitt studenter, ansatte, og innbyggere 

feilinformasjon. Derfor ble det tatt initiativ til å oppklare alle misforståelser og spørsmål. Møtet var i 

Halden, med en hybrid løsning for å inkludere alle. Intensjonen med møtet var at kommunene kunne 

snakke direkte til studenter og ansatte, som også kunne stille spørsmål tilbake direkte til 

kommunene - også de som var med digitalt.  

Med grunnlag i diskusjoner på studentparlaments møter og tilbakemeldinger fra de fremmøtte på 

allmøtet, viser det seg at studentene ønsker en sammenslåing av studiestedene, basert på følgende 

grunner:  

• Sammenslåing vil skape et bedre miljø på campus. Studentmassen vil bli tilnærmet doblet, 

læringsmiljøet per nå bærer preg av ulik variasjon og ulikt tilbud for studentene.  

• Sammenslått campus vil gi mulighet for et velfungerende og sosialt studentsamfunn, som 

kan gi mer helhetlige tilbud til studentene når avstand ikke er den største utfordringen. 

Sammenkomster hvor alle blir inkludert vil bli mulig å gjennomføre mer kostnadsfritt og på 

deltakernes premisser.  

• Studentene trekker frem kollektivtrafikk som en av hovedgrunnene for ønske om 

sammenslåing. Det er svært utfordrende og dyrt for studenter å bevege seg mellom campus 

lokasjonene i dag, samt til andre viktige områder – Sykehuset Kalnes er et eksempel, spesielt 

fra Halden.  

• Med ett studiested vil det skapes en større arena for samarbeid mellom studenter og et 

bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Studentene lærer i undervisningen at tverrfaglig 

samarbeid er viktig på alle arbeidsplasser, derfor burde studenter og ansatte få mulighet til 

dette på campus også.   

• Sammenslåing vil fjerne behovet for pendling mellom campusene, dette kan være med på å 

gjøre høgskolen mer miljøvennlig. Sammenslåing legger til rette for flere fysiske møteplasser 

for studenter og ansatte på campus.  

  

  

  



    

  

  
  

Med grunnlag i disse punktene, fremhever studentparlamentet ønske blant studentene for 

sammenslåing av studiestedene. Studentene mener dette vil påvirke til et bedre studentmiljø med 

hyppigere og mer inkluderende sammenkomster. Mulighet for utnyttelse av tverrfaglig kompetanse 

vil øke læringsutbyttet for studenter på alle nivå, samt ansatte. Ved å kunne ha sammenslått campus 

vil dette også påvirke studentdemokratiet når studentparlamentet er i umiddelbar nærhet for alle 

studenter, i dag må studentleder, arbeidsutvalg, parlamentet og skolens ledelse reise mellom begge 

lokasjoner. Studentparlamentet mener en strategi med ett levende campus, hvor det vrimler av 

kunnskap og muligheter for kort og enkel tjenestevei med et godt tverrfaglig samarbeid vil påvirke 

HiØ sin fremtidige attraktivitet for søkermassen. 

 

Dersom det likevel skulle bli til at Høgskolen i Østfold opprettholder campusene slik de er i dag, 

ønsker studentparlamentet at det rettes et stort fokus på studiemiljøet og hvordan dette kan 

utbedres med to lokasjoner. Studentparlamentet fikk avslag på flere midler for å dekke enkelte 

utgifter i budsjettet. Det brukes mye penger på transport av studenter til sosiale sammenkomster 

mellom lokasjoner av parlamentet. Det er viktig for studentdemokratiet at problemstillinger blir 

hørt. Det vil være avgjørende for HiØ sin fremtid at kommunene også hører på studentstemmen og 

at det blir utført likeverdige tilbud for studenter i begge kommuner.  
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