
 

  

 

 
Til: Studentparlamentets medlemmer 
 
Møtedato: 19.05.2016 klokken 17:00 
Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 
Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 – Møt presis til middag! 

 
 

Referat- og orienteringssaker: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
2. Godkjenning av referater  
3. Orientering fra leder  
4. Orientering fra nestleder   
5. Orientering fra velferds- og Finmarksansvarlig  
6. Orientering fra utdanningspolitisk- og internasjonaliseringsansvarlig  
7. Orientering fra forskning- og likestillingsansvarlig (ettersendes 13.05.16) 
8. Orientering fra UiT-styret (ikke mottatt skriftlig orientering) 
9. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering) 
10. Orientering fra Studentsamfunnet Driv (Ikke mottatt skriftlig orientering)  

 
Vedtakssaker 

79-1516 Årsmelding studentparlamentet 
80-1516 Uttalelse om medlemskap i NSO 
81-1516 Utmelding fra NSO 
82-1516 Sommerfullmakt 
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Møte i Studentparlamentet 27.04.2016 
 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 

1 Bendik Storvik Nilsen Ja   

2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja   

 Sosialdemokratiske studenter    

3 Helge K. Sættem Ja  Aurora Skagen 

4 Morten Antonsen Ja   

5 Maia Gartland Hoff Ja  Lene Veigama 

 Pedagogisk liste    

6 Aleksander Lyngstad Ja   

 Moderat Liste    

7 Kristoffer Wilhelmsen Ja  Harald Nicolaisen 

8 Kristian Wangsfjord Ja   

9 Vegard Heiberg Ja  Vetle Langedahl 

10 Kristin Fjellheim Eriksen Ja  Sveinung Løfaldli 

11 Chris Alexander Stokvik Ja  Kristin Fjellheim Eriksen 

12 Hanna Bakke Jensen Nei   

13 Kamilla Fjellheim Eriksen Ja   

 Grønn liste    

14 Kristin Myrvang Gjørv Ja Daniar Ramak  

15 Chris André Winger Nei   

 Arktisk liste    

16 Ruben Doornebal Ja   

 Finnmarksfakultetet    

17 Trudi Svarstad Ja  Erika Ekman 

 HSL    

18 Kristiane Mauno Krystad Ja   

 NT-fak    

19 Tillman Fortmüller Ja   

 Jur.fak    

20 Synne Evensen Ja   

 Det helsevitenskapelige fakultet    

21 Stine Andersen Nei   

 BFE-fakultetet    

22 Johannes Martola Nei   

 Kunstfak    

23 Jens Solbakken Ja   

 ISU    

24 Emma A.K. Jada Ja   

 SSSR     

25  Lemet Jovna Guttorm Ja  Ane Hedvig Løvold 

Møtet satt med 21/25 stemmeberettigete 
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Dagsorden for møtet 
Dagsorden for møtet ............................................................................................................................... 2 

Godkjenning av innkalling og dagsorden ................................................................................................ 2 

Godkjenning av referater ........................................................................................................................ 2 

Orienteringer ........................................................................................................................................... 2 

72-1516 Vårfordelingen av semesteravgift ............................................................................................. 2 

73-1516 Økning av semesteravgift .......................................................................................................... 3 

74-1516 Endring av reglement for Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet ...................... 4 

75-1516 Endring av reglement for tildeling av støttemidler ................................................................. 10 

76-1516 Endering av forretningsorden for studentparlamentet .......................................................... 11 

77-1516 Resolusjon: Bedre tilbud for studenter med barn .................................................................. 12 

78-1516 Resolusjon: Nei til flytting av eksamensdatoer ....................................................................... 13 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent 

Godkjenning av referater 
Vedtak: Referater er godkjent 

Orienteringer 
(se sakspapir til møtet) 

72-1516 Vårfordelingen av semesteravgift 
Endringsforslag 1 fra Jens Solbakken: Høyres studenter innvilges 20.000 kroner. Midlene tas fra 

restmidler høsten 2016 

For: 11,13,10,7,8,9,20,23,1,2,3,4,5,24,25,19 

Mot: 16 

Forslaget har fått flertall og er vedtatt 

Endringsforslag 2 fra Jens Solbakken: Studentkrik Innvilges 5.000 kroner. Midlene tas fra restmidler 

høsten 2016 

For: 11,13,10,7,8,920,17,16,23,3,5,6,14,24,25,29 

Mot:1,18 

Endringsforslag 3 fra SSL: SSL innvilges 5.000 kroner. Midlene tas fra restmidler høsten 2016 

For: 18,1,2,14,19 

Mot: 11,13,10,7,8,9,20,17,16,23 

Endringsforslag 4 fra Samisk Studentforening: Samisk studentforening innvilges 10.000 kroner. 

Midlene tas fra restmidler høsten 2016. 
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For: 11,13,10,9,20,17,23,1,2,3,4,5,6,14,18,24,25,29 

Mot:16 

Forslaget har fått flertall og er vedtatt 

Vedtak: Studentparlamentet vedtar semesteravgiftsfordelingen som den er foreslått 

For vedtaket: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,23,24,25 

Mot vedtaket: Ingen 

Det gir følgende fordeling av semesteravgiften 

Organisasjon  SØKNADSBELØP TILDELES 

ARCTIC SECTOR 5000 5000 

BØRSKLUBBEN  15000 10000 

FILOSOFISK FILMKLUBB 10000 5000 

FN-STUDENTENE 20000 12000 

FORENEDE STUDENTERS SAMMENSLUTNING 29458 23000 

HHT-DAGEN 23000 23000 

HØYRES STUDENTER 20000 20000 

IMLADRIS 20000 12000 

MODERAT LISTE 10000 10000 

NATURVERNSTUDENTENE 10000 5000 

RUPHUS 5000 5000 

SOSIALDEMOKRATENE 10000 10000 

SOSIALISTISK STUDENTLAG (SSL) 10000 3000 

SAMISK STUDENTFORENING 38650 10000 

START UIT 20000 20000 

STUDENTER MED HAITI 25000 10000 

STUDENTFORENING UNIS 995450 10000 

STUDENTMÅLLAGET 20000 8000 

YATA 25000 20000 

STUDENTKRIK 10000 5000 

OPPSTARTS/ARR.STØTTE RESTEN AV ÅRET   56000 

TOTALT 1321558 282000 

   

TOTALT TIL FORDELING 282000 282000 
 

73-1516 Økning av semesteravgift 
Vedtak:Studentparlamentet vedtar å øke semesteravgiften fra 470 kr til 550 kr fra og med 

høstsemesteret 2016. Det forutsettes at pengene skal brukes som foreslått i saksframlegg. 

Vedtaket er enstemmig 
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74-1516 Endring av reglement for Studentparlamentet UiT Norges 

arktiske universitet 

Endring 1: Ny §17 
§ 0 Definisjoner  

Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke  

Kvalifisert flertall: Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for  

Absolutt Flertall: Mer enn 50 % av representantene må stemme for  

Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for  

Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 2: Endret tekst i §1 
Nåværende tekst: 

§1 Navn 

Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det 

øverste organet for studenter ved UiT - Norges Arktiske Universitet (heretter UiT) og skal velges 

av studentene årlig. 

Forslag til ny tekst: 

§1 Navn 

Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter 

studentparlamentet)  

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 3: Endret tekst §2 
Nåværende tekst: 

§2 Formål 

Studentparlamentet er et selvstendig og partipolitisk uavhengig organ. 

Studentparlamentet skal representere studentene ved UiT gjennom å ivareta deres interesser i 

universitets- og høgskolesektoren, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Mellom møtene i 

Studentparlamentet er parlamentets Arbeidsutvalg studentenes øverste myndighet. 

Ny tekst: 

§2 Formål 

Studentparlamentet er det øverste studentorganet ved UiT, og er selvstendig og partipolitisk 

uavhengig. Studentparlamentet skal ivareta studentenes interesser og fremme studentenes 

synspunkter overfor institusjonens styre. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 4: Endret tekst §3 
Nåværende tekst: 
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§3 Nasjonal tilknytning 

Studentparlamentet er et medlemslag i Norsk Studentorganisasjon og Studentenes og 

akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Nasjonal tilknytning vedtas av 

Studentparlamentet og må stadfestes i påfølgende periode med ⅔ flertall. Vedtak om utmelding 

må stadfestes i påfølgende periode med ⅔ flertall.  

Ny tekst: 

§3 Nasjonal tilknytning 

Studentparlamentet er et medlemslag i Norsk Studentorganisasjon og Studentenes og 

akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).  

Nasjonal tilknytning vedtas av Studentparlamentet med absolutt ⅔ flertall og må stadfestes i 

påfølgende valgperiode med med absolutt ⅔ flertall.  

Vedtak om utmelding fra nasjonale organisasjoner vedtas av studentparlamentet med absolutt ⅔ 

flertall, og må stadfestes i påfølgende valgperiode med absolutt ⅔ flertall.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 5: Endret tekst §4.5 
Nåværende tekst:  

§4.5 De øvrige 21 representantene skal som hovedregel velges ved listevalg. Dersom 

studentdemokratiene ved Høgskolen i Harstad eller Høgskolen i Narvik forut for 

fusjonen med studentdemokratiet ved UiT Norges arktiske universitet ønsker det, kan 

valget gjøres som valg med separate valgkretser. 

 

Mandatfordelingen til valgkretsene skal i så tilfelle være som følger 

 Nåværende UiT Norges arktiske universitet: 15 representanter 

 Nåværende Høgskolen i Harstad: 3 representanter 

 Nåværende Høgskolen i Narvik: 3 representanter 

 

Ny tekst: 

§4.5 De øvrige 21 representantene skal som hovedregel velges ved listevalg. Dersom 

studentdemokratiene ved campus Harstad eller campus Narvik ønsker det, kan valget 

gjøres som valg med separate valgkretser. 

 

Mandatfordelingen til valgkretsene skal i så tilfelle være som følger 

 Campus Harstad: 3 representanter 

 Campus Narvik: 3 representanter 

 Resterende UiT Norges arktiske universitet: 15 representanter 

 

Vedtak: Vedtaket er enstemmig 

 

Endring 6: Endret tekst §5.1, første avsnitt 
Nåværende tekst: 
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Studentparlamentet skal drøfte og uttale seg i saker som forelegges parlamentet fra UiT, og andre 

saker som gjelder UiT, dets virksomhet og øvrige spørsmål som Studentparlamentet anser viktig 

for studenter ved UiT.  

 

Ny tekst: 

 

Studentparlamentet skal drøfte og uttale seg i saker som forelegges parlamentet fra UiT, samt 

øvrige saker som Studentparlamentet anser viktig for studenter ved UiT.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Endring 7: Endre §5.2 Tilbakekalling av representanter 
Nåværende tekst: 

Studentparlamentet kan tilbakekalle eller stille mistillit mot alle valgte representanter fra valg 

gjort av Studentparlamentet ved ⅔ flertall, med unntak av Kontroll- og organisasjonskomiteen, 

med mindre annet følger av lov dette reglementet viker for. Mistillit må aktivt fremmes under et 

ordinært møte fra talerstolen og overleveres skriftlig til ordstyrerbordet av Studentparlamentets 

representant, leder av komité, kontroll- og organisasjonskomiteen, eller Arbeidsutvalget. 

Forslag om dette behandles ved ekstraordinært møte innen 14 dager etter forslaget stilles.  

Dersom det stilles mistillitsforslag mot Arbeidsutvalget som helhet eller enkeltmedlemmer, skal 

dette behandles av Kontroll- og organisasjonskomiteen. Arbeidsutvalget som helhet kan felles 

ved alminnelig flertall, mens mistillit mot Arbeidsutvalgets enkeltmedlemmer krever ⅔ flertall.  

Ved gjennomført tilbakekalling skal nyvalg av vervet gjennomføres på samme møte i regi av 

Arbeidsutvalget eller, ved kasting av AU, Kontroll- og organisasjonskomiteen. Valgkomiteen har 

mulighet til å innstille på nye medlemmer, med unntak av ved valg av Arbeidsutvalg og 

medlemmer av Arbeidsutvalget. Hvis det ikke foreligger noen Valgkomité, gjennomføres 

behandlingen på tross av dette. Enhver tilbakekaltrepresentant må avtre umiddelbart, og dersom 

vervet er honorert fortsetter honoraret normalt i en måned etter avtredelse. 

Ny tekst: 

§5-2 Tilbakekalling av representanter (mistillitsforslag) 

Studentparlamentet kan tilbakekalle alle valgte representanter fra valg gjort av 

Studentparlamentet. Slik tilbakekalling må vedtas av studentparlamentet med kvalifisert ⅔ 

flertall. 

Det er likevel ikke anledning til å tilbakekalle medlemmene i kontroll- og organisasjonskomitéen, 

eller representanter i verv hvor annet følger av lov dette reglementet viker for.  

Forslag om tilbakekalling må aktivt fremmes fra talerstolen under et ordinært møte og 

overleveres skriftlig til ordstyrerbordet av Studentparlamentets representant, kontroll- og 

organisasjonskomitéen, eller arbeidsutvalget. 

Forslag om tilbakekalling behandles ved ekstraordinært møte innen 14 dager etter forslaget 

stilles.  
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Det er anledning til å foreslå tilbakekalling av arbeidsutvalget. Dette gjelder både for 

arbeidsutvalgets enkeltmedlemmer, samt for arbeidsutvalget som helhet. Innkalling til 

ekstraordinært møte som følge av slikt forslag skal håndteres av kontroll- og 

organisasjonskomitéen.  

Dersom tilbakekalling vedtas skal nyvalg til vervet normalt sett gjøres på samme møte som 

tilbakekallingen. Om dette ikke lar seg gjennomføre, skal nyvalg gjøres på ekstraordinært møte 

innen 14 dager etter tilbakekallingen. 

Enhver tilbakekalt representant må avtre umiddelbart. Dersom vervet er honorert fortsetter 

honoraret i en måned etter avtredelse. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 8: Endre §5.3 uravstemning 
Nåværende tekst: 

§5-3 Uravstemning 

Enkeltsaker fra Studentparlamentet kan sendes til uravstemning ved simpelt flertall blant 

representantene, eller hvis 300 semesterregistrerte studenter krever det med sin underskrift. 

Uravstemning er bindende dersom minst 15 % av de stemmeberettigede avgir gyldig stemme. 

Kontroll- og organisasjonskomiteen bestemmer ordlyden i saken, med hensyn til at all 

informasjon om saken kommer frem på et nøytralt grunnlag. 

Ny tekst: 

Enkeltsaker fra studentparlamentet kan sendes til uravstemning ved simpelt flertall blant 

representantene, eller hvis 300 semesterregistrerte studenter krever det med sin underskrift. 

Uravstemning er bindende dersom minst 5 % av de stemmeberettigede avgir gyldig stemme. 

Kontroll- og organisasjonskomiteen bestemmer ordlyden i saken, med hensyn til at all 

informasjon om saken kommer frem på et nøytralt grunnlag. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 9: Endre §6 valg og konstituering, 1. avsnitt 
Nåværende tekst: 

Valgbar til Studentparlamentet og de verv som utgår fra dette er semesterregistrerte studenter 

ved UiT. 

Ny tekst: 

Valgbar til Studentparlamentet og de verv som utgår fra dette er semesterregistrerte studenter 

ved UiT, samt studenter i permisjon som følge av tillitsverv på heltid som utgår fra 

Studentparlamentet eller den nasjonale studentbevegelsen. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 10: endre §6 valg og konstituering, 3. avsnitt 
Nåværende tekst: 
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Under konstituerende møte vedtas Forretningsorden for Studentparlamentet, og det velges 

Kontroll- og organisasjonskomité, møteleder, valgkomité, Arbeidsutvalg, 

Universitetsstyrerepresentanter og komitéledere for de faste komiteene. 

Ny tekst: 

Under konstituerende møte vedtas forretningsorden for studentparlamentet, og det velges 

kontroll- og organisasjonskomité, møteleder, valgkomité, arbeidsutvalg og representanter til 

samskipnadsstyret. Konstituerende møte innstiller på universitetsstyrerepresentanter. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 11: Endre §6.1 valg av arbeidsutvalget, 3. avsnitt 
Nåværende tekst: 

Leder og nestleder må være fungerende medlemmer av Studentparlamentet. Nyvalg på 

posisjon skal foretas innen to uker. Studentparlamentet kan fravike dette med 2/3 flertall. Ved 

frafall av leder vil nestleder erstatte denne automatisk. Ved frafall av Arbeidsutvalgets øvrige 

medlemmer vil det gjennomføres nyvalg på ledig posisjon. Arbeidsutvalgets medlemmer kan 

stille til valg for å endre posisjon i Arbeidsutvalget, og hvis de velges til dette går man videre til å 

velge erstatning til deres posisjon. 

 

Ny Tekst: 

Leder og nestleder må velges blant de faste medlemmene i studentparlamentet. 

 

Dersom noen av arbeidsutvalgets medlemmer trekker seg fra sitt verv, skal det normalt sett 

gjennomføres nyvalg innen to uker. Dette ansvaret påligger gjenværende 

arbeidsutvalgsmedlemmer. Om det ikke er noen gjenværende arbeidsutvalgsmedlemmer, 

ligger ansvaret for å gjennomføre nyvalg hos kontroll- og organisasjonskomiteen. 

 

Dersom leder trekker seg fra sitt verv, vil nestleder erstatte leder, og det vil gjennomføres nyvalg 

på nestleder. 

 

Studentparlamentet kan med 2/3 flertall velge å la en posisjon i arbeidsutvalget stå tom i stedet 

for å gjennomføre nyvalg.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtak 

Endring 12: Endre §9.5 vedtak 
Nåværende tekst: 

Vedtak fattes ved simpelt flertall i saker der ikke annet er bestemt ved hjemmel i reglement. 

Omgjøring av vedtak fattet ved simpelt flertall gjøres ved ⅔ flertall. 

Forslag til ny tekst: 

Vedtak fattes ved simpelt flertall i saker der ikke annet er bestemt ved hjemmel i reglement. 

Omgjøring av vedtak fattet ved simpelt flertall gjøres ved kvalifisert ⅔ flertall. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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Endring 13: Endre §9.6 Ekstraordinært møte 
Nåværende tekst:  

§ 9.6 Ekstraordinært møte 

Ekstraordinært møte skal kalles inn dersom 1/3 av Studentparlamentets representanter, to av 

fakultets- og minoritetsrepresentantene eller Arbeidsutvalget krever det. Dersom Arbeidsutvalget 

etter dette ikke kaller til møte innen 14 dager påligger det Kontroll og Organisasjonskomiteen å 

gjøre dette. 

Kun den saken som er årsak til innkalling til ekstraordinært møte kan behandles på møtet, og 

vedtak skal fattes normalt ved ⅔ flertall. Ekstraordinært studentparlamentsmøte er 

beslutningsdyktig når minimum halvparten av representantene møter. 

Ekstraordinært møte kan ikke realitetsbehandle vedtektsendringer eller nasjonal tilknytning. 

Ny tekst: 

Ekstraordinært møte skal kalles inn dersom 1/3 av Studentparlamentets representanter, to av 

fakultets- og minoritetsrepresentantene eller Arbeidsutvalget krever det. Dersom Arbeidsutvalget 

etter dette ikke kaller til møte innen 14 dager påligger det Kontroll og Organisasjonskomiteen å 

gjøre dette. 

Kun den saken som er årsak til innkalling til ekstraordinært møte kan behandles på møtet, vedtak 

skal fattes ved kvalifisert ⅔ flertall. 

Vedtak i personvalgssaker på ekstraordinært møte fattes ved simpelt flertall. 

Ekstraordinært studentparlamentsmøte er beslutningsdyktig når minimum halvparten av 

representantene møter. 

Ekstraordinært møte kan ikke realitetsbehandle vedtektsendringer eller nasjonal tilknytning. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt  

Endring 14: Endre §15.3 saksgang endringsforslag 
Nåværende tekst: 

Endringsforslag til reglementet som fremsettes skriftlig på studentparlamentsmøte kan ikke 

realitetsbehandles før ved neste ordinære Studentparlamentsmøte. Kontroll- og 

organisasjonskomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på reglementsendringene. 

Innstillingen skal lyde på "kan vedtas", "bør ikke vedtas" eller for følgeendringer "bør vedtas". 

Kontroll- og organisasjonskomiteen kan på eget initiativ foreslå endringer av reglementene der 

disse er av redaksjonell art. I slike tilfeller har Arbeidsutvalget innstillende myndighet. 

Ny tekst: 

Kontroll- og organisasjonskomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på 

reglementsendringer. Innstillingen skal lyde på "kan vedtas", "bør ikke vedtas" eller for 

følgeendringer "bør vedtas". 

Kontroll- og organisasjonskomiteen kan på eget initiativ foreslå endringer av reglementene. I 

slike tilfeller har Arbeidsutvalget innstillende myndighet. 
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Vedtak:  Enstemmig vedtatt 

Endring 15: Endre §15.4 ikrafttredelse 
Nåværende tekst: 

Reglementet ikrafttrer 04.02.14 

Ny tekst: 

Vedtatte endringer i reglementet trer i kraft ved møtets slutt 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 16: Endre §6.1 Fusjon og fisjon 
Nåværende tekst: 

§16.1 Fusjon og fisjon 

Ved fusjonering eller fisjonering av Studentparlamentet må dette vedtas ved ⅔ flertall på to 

påfølgende møter. Kun ett av disse møtene kan være et ekstraordinært møte. Ved fusjon med 

andre studentdemokratier skal hovedsetet alltid forbli i Tromsø 

Ny tekst: 

[Paragrafen slettes] 

Vedtak: Enstemmig vedtatt  

75-1516 Endring av reglement for tildeling av støttemidler 

Endring 1: §3 Støtteberettigelse – avsnitt 3 og 4 
Nåværende tekst 

§3 Støtteberettigelse 

Dersom en studentorganisasjon ved Universitetet i Tromsø arrangerer et nasjonalt arrangement 

som inkluderer tilsvarende organisasjoner ved noen av de andre universitetene i Norge kan 

organisasjonen søke om støtte til dette uavhengig av at den tidligere har mottatt tilskudd direkte 

eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene. 

Støtteberettiget er ikke: 

 Studenttiltak arrangert av andre enn studenter ved Universitetet i Tromsø 

 Reisestøtte i noen form.  

 Foreninger som ikke har tilhold ved UiT og/eller ikke er studentorganisasjoner. 

 Faglige formål i slik form at disse burde være institusjonens ansvar. 

 Linjeforeninger og tilsvarende med tydelig fakultetstilhørighet, da disse skal behandles av 

vedkommende Studentutvalg. 

Forslag til ny tekst 

Det innvilges i hovedsak ikke arrangementsstøtte til organisasjoner som har mottatt driftsstøtte. 

Dersom en studentorganisasjon ved Universitetet i Tromsø arrangerer et nasjonalt arrangement 

som inkluderer tilsvarende organisasjoner ved noen av de andre universitetene i Norge kan 

imidlertid organisasjonen søke om støtte til dette uavhengig av at den tidligere har mottatt 

tilskudd direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene. 
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Støtteberettiget er ikke: 

 Studenttiltak arrangert av andre enn studenter ved Universitetet i Tromsø 

 Foreninger som ikke har tilhold ved UiT og/eller ikke er studentorganisasjoner. 

 Faglige formål i slik form at disse burde være institusjonens ansvar. 

 Driftsstøtte til Linjeforeninger og tilsvarende med tydelig fakultetstilhørighet, da disse 

skal behandles av vedkommende Studentutvalg. Unntak kan likevel gis for at nye 

linjeforeninger kan søke Studentparlamentet om oppstartsstøtte. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Endring 2:  nytt ledd i §7 Behandling av søknader 
 

Semesteravgiftsfordelingskomiteen skal i sin innstilling skriftlig og konkret begrunne hver enkelt 

søknad på bakgrunn av kriteriene i denne bestemmelsen og den enkelte søknads innhold. 

Begrunnelsene skal offentliggjøres. 

Tilføyes til slutt i paragrafen. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

76-1516 Endering av forretningsorden for studentparlamentet 
Nåværende tekst: 

 

§6 Habilitet 

Alle studentdemokratiets organer skal ta hensyn til Forvaltningsloven kapittel II. Om ugildhet. 

 

En er inhabil dersom: 

- En selv er part i saken 

- Er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som 

søsken 

- En er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til 

en part 

- Når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en 

part etter at saken begynte; 

- Når en leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for: 

 Et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 

 Et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste 

eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller 

sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som 

er part i saken. 

Likeså er en inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til ens 

upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 

tap eller ulempe for en selv eller noen som en har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 
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Habilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at ens tilknytning til saken eller 

partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier 

at han viker sete. 

Forslag til ny tekst: 

§6 Habilitet 

Alle studentdemokratiets organer skal ta hensyn til Forvaltningsloven kapittel II. Om ugildhet. 

Representanten er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse 

dersom: 

- Representanten selv er part i saken 

- Når en leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for: 

 En forening som er part i saken, eller 

 Et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste 

eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller 

sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som 

er part i saken. 

Likeså er representanten inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 

tilliten til ens upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 

særlig fordel, tap eller ulempe for en selv eller noen som en har nær personlig tilknytning til. Det 

skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

 

Habilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at ens tilknytning til saken eller 

partene ikke vil kunne påvirke representantens standpunkt og verken offentlige eller private 

interesser tilsier at representanten viker sete. 

En avgjør selv om man er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig 

tidsspille, eller man ellers selv finner grunn til det skal man forelegge spørsmålet KoK til foreløpig 

vurdering, 

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende representant deltar. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om habilitet for flere representanter, kan ingen 

av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet 

ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende 

representanter delta. 

En representant skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre representanten inhabil. 

Før spørsmålet avgjøres, bør vararepresentant eller annen stedfortreder innkalles til å møte og 

delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

  

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

77-1516 Resolusjon: Bedre tilbud for studenter med barn 
Forslag 1: Helhetlig endringsforslag fra Moderat liste/Vetle Hedlund 
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Teksten i resolusjonen skal erstattes med følgende uttalelse: 

«Studentparlamentet anmoder oppstartsukene om å legge til rette for såkalte «hvite 

arrangementer»» 

Forslag 1 ble satt opp mot den opprinnelige resolusjonsteksten 

For forslag 1: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25  

Mot: 1, 2, 18 

Det ble deretter votert over hvorvidt resolusjonen skal vedtas med ny tekst. 

For å vedta resolusjonen med ny tekst: 3, 4, 5, 11, 13, 10, 7, 8, 9, 16, 23, 23, 25, 19 

Mot å vedta en resolusjon: 17, 1, 2, 18 

Vedtak: Studentparlamentet anmoder oppstartsukene om å legge til rette for såkalte «hvite 

arrangementer»» 

78-1516 Resolusjon: Nei til flytting av eksamensdatoer 
Vedtak: studentparlamentet vedtar foreslått resolusjonstekst 

For: 1,2,3,4,5,6,14,18,24,25,19,17,16 

Mot: 13,10,7,9 
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Orientering Leder 

 

Kjære studentparlament. 

 

Det er med en rar følelse at jeg skriver denne siste orienteringen til dere. Perioden min som 

parlamentsleder er snart over, og det har gått så utrolig fort. Jeg håper virkelig dere er fornøyd 

med den jobben jeg har gjort, for og sammen med dere.  

 

Siden sist har jeg jobbet mye med å planlegge arrangementer. Jeg har hatt hovedansvar både 

for overlappen, sommerfesten og kurset vi arrangerte for det nyvalgte parlamentet. 

Det var to grunner for at vi valgte å kjøre et kurs i forkant av konstituerende møte, den første 

var at dette var noe jeg selv savnet da jeg ble valgt for en årrekke siden, i tillegg er det viktig å 

inkludere Harstad og Narvik på en god måte. Overlappen i år er også lagt opp litt annerledes. 

Vi har invitert både sittende campusledere i Harstad og Narvik, og nyvalgte. Dette for å legge 

et godt grunnlag for samarbeid i året som kommer. 

Jeg har ganske mange bolker både på overlappen, og på kurset så mye tid har gått med til 

forberedelser. 

 

29. mai ble jeg invitert av styreleder i Samskipnaden på Kransefest for arbeiderne i 

Dramsveien. En gammel tradisjon hvor byggherren (her: Hans Petter) gjør litt stas på 

arbeiderne. Jeg hadde aldri vært på kransefest før og googla litt, og fant ut at en dukke av 

byggherren ville bli hengt opp i mønet på huset, om denne feiringen ikke ble gjort. Sånn sett 

synd at Samskipnaden arrangerte det, jeg skulle gjerne sett Hans Petter-dukka henge i taket på 

Dramsveien. Johannes kunne ikke møte likevel, og jeg var eneste student tilstede. Jeg måtte 

derfor holde en tale for arbeiderne på sparket. Jeg valgte å trekke frem at boligene i 

Dramsveien er svært ønsket blant studentmassen, og at dette kanskje kan bidra til å løse opp i 

boligproblematikken Tromsø opplever hver høst. Til slutt takket jeg dem for det gode 

arbeidet. 
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Første uka i mai var jeg, Frode og studentombudet i Alta. Vi sto på stand og delte ut 

eksamensfrukt til Altastudentene. Vi deltok også på god studentkultur, og var på quiz. Jeg 

fikk også brukt litt tid sammen med Stine-Andrea, for å legge planer for den siste delen av 

perioden vår. 

 

En god del tid har også gått med til å skrive årsrapporten til studentparlamentet. Her har vi 

fordelt ansvarsområder, slik at hele arbeidsutvalget får bidratt. Jeg har tatt på meg jobben på å 

redigere og sy den sammen. Jeg regner med dere vil få fremmet en knakenes god rapport, som 

jeg håper dere leser. 

 

Jeg har også møtt i forskningsetisk utvalg. 

 

Kurset for studentparlamentet ble avholdt 10. mai, og ble et vellykket arrangement. Vi fikk 

tilbakemeldinger på at de aller fleste syntes det var nyttig, med et godt innhold. 

 

Nå frem mot første juli gjenstår overlapp, og avsluttende arbeid. Det er som nevnt en veldig 

rar følelse. Dette har virkelig vært et av de mest utfordrende, og beste årene i mitt liv.  

Håper jeg ser dere alle på sommerfest. 

 

 

Aurora Meland, leder studentparlamentet UiT 
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Orientering Nestleder 

 
Ærede parlament, takk for sist!  

Den korte perioden siden forrige møte har i hovedsak gått med til saksbehandling, 

herunder skriving av årsrapport. Det har også vært noe arbeid i forbindelse med avholdelse 

av konstituerende møte 11. mai. Jeg gratulerer det nyvalgte Arbeidsutvalget, og alle andre 

med rykende ferske verv. Jeg ser frem til overlapp med det nye Arbeidsutvalget påfølgende 

helg etter sommerfesten, hvor det påtroppende Arbeidsutvalget gjennom en helg skal få 

innsikt i arbeidet i året som har vært, og hvordan arbeidet i Arbeidsutvalget er generelt. 

 I årsrapporten vil dere blant annet finne en omfattende beskrivelse av året som har 

gått i en karrierepolitisk sammenheng, og det vil være mye snadder der for den 

karriereinteresserte studentpolitiker. Jeg vil på det varmeste anbefale å sette seg inn i den, 

og jeg håper Arbeidsutvalgets fokus på karrierepolitikk og et tett samarbeid med arbeidslivet 

vil være gjeldende i årene fremover.  

Avslutningsvis vil jeg benytte min siste orientering til å takke for tilliten dere har vist 

meg i året som har gått, og å takke for følget. Året som nestleder i Studentparlamentet har 

vært veldig spennende og det har vært engasjerende å jobbe for studentene.  Jeg ønsker det 

påtroppende Arbeidsutvalget og det påtroppende Studentparlamentet lykke til i neste 

skoleår, og håper å se alle på årets sommerfest. 

  

 

«Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of 

the beginning.» 

- Winston Churchill 

  

Emil Ellefsen, 
nestleder@sp.uit.no 

tlf: 92 66 13 33   

mailto:nestleder@sp.uit.no
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SAK AU/1516 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 19.05.2016 
 
Orientering fra Velferds og Finnmarksansvarlig 
 
Ærede parlament! 
 
Først vil jeg si gratulerer til alle dere som er ny i Parlamentet! Håper dere får en fantastisk og 
lærerik periode! 
 
Dette er den siste orienteringa fra meg som Velferds og Finnmarksansvarlig i Arbeidsutvalget, 
og det er føles ganske rart, dette året har gått utrolig fort. Jeg har hatt et utrolig lærerikt og 
spennende år sammen med resten av gjengen jeg har jobbet med det siste året. Det skal sies at 
dere blir nok ikke kvitt meg så lett, hvorfor får dere vite lengre ned i orienteringen min. 
 
Siden forrige møte har jeg hatt en del møter med ledelsen på campus Alta angående 
studiestarten i Finnmark. Planleggingen med den offisielle åpningen på Campus Alta samt 
åpningen for de internasjonale studentene er godt i gang, og jeg gleder meg veldig til å se de 
nye fjesene som møter opp ved studiestart. 
 
Grunnen til at jeg sier at dere ikke kommer til å bli kvitt meg så lett er fordi vi har hatt 
oppstartsmøte og årsmøte i det nye studentdemokratiet i Finnmark, Campustinget I Finnmark. 
Dette er noe jeg har jobbet ekstremt mye med siden jeg startet i jobben, fordi det var utrolig 
mange floker som måtte løses opp i med ledelsen, som har vært der siden fusjonen mellom 
gamle Høgskolen i Finnmark og UiT, samt i etterkant av fusjonen hvor det i en students 
perspektiv ikke har vært gjort noe for å skape et fungerende studentdemokrati i Finnmark. Jeg 
ble 2 mai nyvalgt leder for Campustinget i Finnmark og vil derfor fortsette jobben med 
studentpolitikk i et år til. Sammen med meg i styret har jeg Kenneth Andrè Johannessen, 
Kerstin Erika Ekman og Ina Bjørnå Rakkenes. Jeg gleder meg til å få et fullt funksjonelt 
studentdemokrati for Finnmark. Det er noe studentene virkelig har savnet!  
 
Siden forrige møte har Campus Alta hatt besøk av organisasjonskonsulenten vår Frode som 
har til stor hjelp med oppstartsmøtet og årsmøtet i Campustinget, Aurora (THE BAWS) har 
også vært på besøk sammen med studentombudet der vi sto og delte ut frukt til studenter som 
satt med eksamen og bachelorskrivning. 
 
Ellers har det gått i skriving av årsrapport, møter med campusleder i Samskipnaden i 
Finnmark om oppgraderinger som skal gjøres på campus i Alta og jeg har deltatt på 
skoleringen av det nyvalgte studentparlamentet som var på Driv 11 mai. 
 
Ellers vil jeg bare si at jeg gleder meg til en minneverdig aften med dere alle på sommerfesten 
den 20 mai!  
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Stine-Andrea Hasselberg 
Velferds og Finnmarks ansvarlig 
M: 416 58 783 
Studentparlamentet i Tromsø 
Norges Arktiske Universitet  
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Orientering utdannings- og 
internasjonaliseringsansvarlig 

 
Ærede parlament  
Gratulerer så mye til alle nyvalgte! Håper den kommende perioden blir lærerik og spennende for 
alle i Studentparlamentet. 
 
Ukene etter forrige parlamentsmøte har bært preg av at de fleste av prosjektene er i sluttfasen. 
Jeg har vært i flere møter med IT-avdelingen, der arbeidet med studentprint nå er avsluttet. 
Finansieringsmodellen er ferdig og fargeprint vil være tilgjengelig for studenter fra semesterstart 
til høsten. Hver student vil få overført 100 kr på sin konto hvert semester. Dette tilsvarer 500 
utskrifter i svart/hvitt, der en svart/hvitt print vil koste 20 øre og en fargeprint vil koste 80 øre. 
Dette er en stor seier for studentene, fordi antall utskrifter hver student får nesten er doblet fra 
hva den gjennomsnittlige student bruker i dag (300 utskrifter). IT-avdelingen påpeker at de ikke 
skal tjene økonomisk på denne modellen. Hvis IT-avdelingen går i overskudd, vil antall print 
justeres slik at alle studenter får flere utskrifter. Saldoen til studentene vil ikke kunne føres over 
semestre og på den måten spares opp, fordi det ved hver semesterstart skal ligge 100 kr på 
kontoen. Hvis du dog fyller opp saldoen selv, vil disse pengene komme i tillegg til de 100 kr. Det 
er uansett viktig at du ikke fyller for høy saldo, da disse pengene ikke kan refunderes hvis du 
slutter som student. 
 
Arbeidet med den nye læringsplattformen går fremover, men en ny plattform vil ikke være på 
plass før tidligst 2017. Behovsbeskrivelsene fra studenter og ansatte ble videresendt til Uninett 
den 1. mai, og en konkurranse vil legges ut i august. I september vil vi starte testing av innkomne 
forslag og i slutten av desember vil 3-4 forslag stå klart, der UiT skal velge den beste. Narvik skal i 
løpet av høsten gradvis flyttes over fra It’s learning til Fronter, slik at hele UiT bruker samme 
læringsplattform. 
 
Videreutviklingen av studentappen Hugin er i full gang, og den nye versjonen vil lanseres til 
semesterstart til høsten. Selv om appen har vært ute i snart et år, er det få studenter som bruker 
denne. Dette håper vi vil endres når den første oppdateringen er klar, og alle funksjonene vi 
ønsker i fremtiden blir presentert etter hvert. Testingen av Hugins oppdateringer vil starte i juni, 
og studenter som ønsker å delta i denne gruppen kan si ifra til meg. I første oppdatering vil det 
fokuseres stort på brukervennlighet, integrering av funksjoner i appen, et rolle- og 
interessebasert varslingssystem og videoforelesninger.  
 
Ellers har den siste perioden gått til å skrive årsrapport og forberedelser til overlapp mellom 
avtroppende og påtroppende arbeidsutvalg. Etter det siste parlamentsmøte skal jeg i møte med 
IT-avdelingen, læringsmiljøutvalget og to møter i strategisk utdanningsutvalg. Hvis dere har 
spørsmål om disse møtene er det bare å ta kontakt senere. 
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Jeg vil igjen si tusen takk for tilliten som deres leder neste år. Jeg gleder meg kjempe mye til neste 
periode starter og til å fortsette arbeidet for studentene og dere. Håper å se så mange av dere 
som mulig på sommerfesten neste fredag! 
 
Mvh  
Marte Seland 
Utdannings- og internasjonaliseringsansvarlig  
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SAK 79/1516 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 19.05.2016 
Ansvarlig: AU 

 
 

ÅRSMELDING FRA STUDENTPARLAMENTET 
 
Arbeidsutvalget har skrevet en årsmelding hvor det rapporteres om studentparlamentets aktivitet i 
inneværende periode. Årsmeldingen ligger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet godkjenner årsmeldingen for studentparlamentet slik den står. 
 



 

Årsrapport Studentparlamentet 
UiT Norges arktiske universitet 

2015/2016 
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Studentparlamentets årsrapport 2015/2016 
 

Denne årsrapporten tar for seg studentparlamentets virke i det akademiske året 2015-2016. 

Den inneholder oversikt over hvem studentparlamentet har bestått av, hvilke verv 

studentparlamentet har utpekt representanter til, i tillegg til dette en rapport om hvilke 

satsningsområder, prosjekter og gjennomslag studentparlamentet har hatt i året som har gått.  

Rapporten er skrevet av studentparlamentets arbeidsutvalg. Sammen med årsregnskapet gir 

årsrapporten et godt bilde av studentparlamentets aktivitet i perioden. 
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Innledning 

Perioden har i stor grad vært preget av strukturendringene i sektoren. På tampen av forrige 

periode ble det vedtatt fusjon mellom høgskolen i Harstad, og Høgskolen i Narvik. 

Fusjonsarbeidet har vært tidkrevende for store deler av arbeidsutvalget. Det har tidvis vært 

frustrerende å jobbe så mye med struktur, når man egentlig vil jobbe med politikk. Innsatsen 

til alle i fusjonsprosessen skal likevel berømmes. Det vil komme mer om fusjonsprosessene 

senere i rapporten. Årets hovedsatsninger har vært studentboliger, psykisk helse, økt aktivitet 

og engasjement på campus, karriere arbeidsliv, og digitalisering. Samarbeidet i 

arbeidsutvalget har fungert godt, og samtlige har trivdes på jobb. Dette har også resultert i at 

alle har arbeidet veldig effektivt, og vi har samarbeidet om de fleste prosjekter, og 

samarbeidet har fungert godt.  

 

Arbeidsutvalget 

Årets arbeidsutvalg har bestått av 5 fulltidspolitikere.  Leder og nestleder for 12 måneder, og 

de øvrige for 10 måneder. 4 har hatt kontorsted i Tromsø, og en i Alta. 

Arbeidsutvalget har bestått av følgende personer, fordelt på arbeidsområder: 

 

Leder      Aurora Meland 

Nestleder      Emil Ellefsen 

Velferd- og Finnmark   Stine-Andrea Hasselberg 

Utdanning og internasjonal  Marte Seland og Hanna Bakke-Jensen (tom feb.) 

Forskning og likestilling  Reidun Heggen 
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Parlamentets medlemmer 

Studentparlamentet består av 25 medlemmer. Det har vært noen utskiftinger av representanter 

i løpet av perioden, men ved periodens utløp er parlamentet slik sammensatt 

Sosialistisk Studentlag 

Bendik Storvik Nilsen 

Ina Marie Ruud Guttulsrød 

Sosialdemokratiske studenter 

Helge K. Sættem 

Morten Antonsen 

Maia Gartland Hoff 

Pedagogisk liste 

Aleksander Lyngstad 

Moderat Liste 

Kristoffer Wilhelmsen 

Kristian Wangsfjord 

Vegard Heiberg 

Kristin Fjellheim Eriksen 

Chris Alexander Stokvik 

Hanna K. Bakke-Jensen 

Kamilla Fjellheim Eriksen 

Grønn liste 

Kristin Myrvang Gjørv 

Chris André Winger 

Arktisk liste 

Ruben Doornebal 

Finnmarksfakultetet 

Trudi Svarstad 

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) 

Kristiane Mauno Krystad 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) 

Tillman Fortmüller 
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Det Juridisk fakultet  

Synne Evensen 

Det helsevitenskapelige fakultet  

Stine Andersen 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) 

Johannes Martola 

Kunstfaglige fakultet 

Jens Solbakken 

Internatonal students union (ISU) 

Emma A.K. Jada 

SSSR  

 Lemet Jovna Guttorm 

 

 

Møtevirksomhet 

Parlamentet har hatt 11 møter i perioden. Datoen for disse møtene er 

• 6. mai 2015 (konstituerende møte) 

• 2. september 2015 

• 7. oktober 2015 

• 28. oktober 2015 (møte for fordeling av semesteravgift) 

• 4. november 2015 

• 3. desember 2015 

• 3. februar 2016 

• 16. februar 2016 (ekstraordinært møte for oppnevning av nytt arbeidsutvalgsmedlem) 

• 2. mars 2016 

• 27. april 2016 

• 19. mai 2016 

 

Studentrepresentanter oppnevnt av parlamentet 

Studentparlamentet oppnevner studenter til en rekke sentrale styrer, råd og utvalg ved UiT. I 

perioden har disse vært 

• Universitetsstyret: Mats Beldo, Kjersti Aronsen, Rubesh Thirumeny 



 7 

• Læringsmiljøutvalget: Hanna Bakke-Jensen, Ruben Doornebal, Reidun Heggen, 

Kenneth Johannessen 

• Universitetets klagenemnd: Kristian Wangsfjord, Harald Olsvik 

• Forskningsstrategisk utvalg: Reidun Heggen 

• Utdanningsstrategisk utvalg: Hanna Bakke-Jensen, Marte Seland 

• Forskningsetisk utvalg: Marte Seland, Kristoffer Wilhelmsen 

• Likestillingsutvalget: Kirsti Lydersen Mannvik, Reidun Heggen 

• Universitetsbibliotekets styre: Simon B. Hansen, Emil Ellefsen 

• Styret i Senter for kvinne- og kjønnsforskning: Aurora Skagen 

• Universitetsmuseets styre: Oliver Mizero, Marius Hansen 

• Styret for Ressurssenter for læring og teknologi (RESULT): Joakim Breivik, Chris 

Stokvik 

• Skikkethetsnemnda: Kristoffer Wilhelmsen, Mariell Apeland 

• Universitetets valgstyre: Steffen Eriksen Haneboe 

• Styret for Barentsinstituttet: Mats Beldo 

• Universitetets priskomité: Kristiane Krystad, Chris Winger 

• UiTs jubileumskomité: Siri Arntzen, Hanna Bakke-Jensen 

• Referansegruppe for ny læringsplattform: Marte Seland, Aurora Meland 

• Styringsgruppe for digital eksamen: Hanna Bakke-Jensen 

 

I tillegg til dette oppnevner studentparlamentet representanter til samskipnadens styre. 

Representantene har i perioden vært Johannes Utvåg (styrets leder), Jonas B. Apeland (styrets 

nestleder), Frid R. Haldorsen, Oliver Mizero 

 

Arbeidsprogrammet  

På studentparlamentets første ordinære møte for semesteret vedtok studentparlamentet er 

arbeidsprogram for året. Arbeidsprogrammet kan lastes ned fra http://bit.ly/1TEm0ZC. 

Hvordan Studentparlamentet og arbeidsutvalget har jobbet med å realisere områdene i 

programmet gjennomgås under «arbeidsutvalgets årsberetning” 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1TEm0ZC&h=MAQEs5dRk
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Semesteravgiftsfordeling 
 
Semesteravgiftsfordelingskomiteen 
En av de viktigste oppgavene Studentparlamentet har er og fordele midler til 

studentorganisasjonene ved UiT. Semesteravgiftskomiteen har denne perioden behandlet både 

høst og vårfordelingen av semesteravgiftsmidler, samt en del søknader om oppstartsstøtte.  

I arbeidsutvalget er det velferdsansvarlig som har ansvar for å lede møtene. Komiteen har i år 

bestått av: 

Kari Eie (Sosialdemokratene) 

Aurora Skagen (Sosialdemokratene) 

Christoffer Diego Jakobsen (Arktisk Liste) 

Chris Winger (Grønn Liste) 

Varaer: 

Joakim Breivik (Moderat Liste) 

Morten Antonsen (Sosialdemokratene)  

 

Til vårfordelingen hadde vi litt utskiftninger i komiteen og parlamentet valgte på møtet 

03.02.16 og supplere komiteen med to nye varaer: 

Marte Seland (Moderat Liste) 

Kristoffer Wilhelmsen (Moderat Liste) 

 

Organisasjonskonsulenten til studentparlamentet Frode Haugstvedt Henriksen har fungert som 

sekretær i komiteen. Møtene har vært konstruktive og komiteen har vært flink å holde 

diskusjonen på et saklig nivå noe som førte til at de klarte å komme til enighet på alle 

søknader som er kommet inn både til høst og vårfordelingene men også søknader om 

oppstartsstøtte uten å ta ut dissenser.  

 

Komiteens forslag til innstillinger har vært basert på å høyne studentvelferden ved UiT og 

komiteen har i år vært særlig streng når det gjaldt organisasjoner som satt på en høy 

egenkapital, da de mener at å bygge opp en studentorganisasjons egenkapital ikke bringer 

studentvelferd.  

Komiteen har brukt til dels svært mye tid på å hente inn manglende informasjon fra 

søkerorganisasjonene. Og mener studentorganisasjonene burde skjerpe rutinene sine rundt 

innsending av nødvendig informasjon i tide.  
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Årets fordeling 

Studentparlamentet innstilte år til samskipnadsstyret på fordeling av drøyt 4,3 millioner av 

semesteravgiftsmidlene. Dette utgjør i underkant av 40% av de totale midlene som hentes inn 

over semesteravgiften. 

 

Studentparlamentet avgir sin innstilling for kommende studieår til Studentsamskipnaden i 

løpet av høstsemesteret, og samskipnaden vedtar sin fordeling i forbindelse med sin 

budsjettbehandling. 

 

Studentparlamentet avga innstilling som oppstilt i tabellen under til samskipnadsstyret. 

Innstillingen ble der vedtatt som foreslått 
Organisasjon Søkt om 2016 Tildelt 2016 

Studentutvalget Helsefak 125000 49500 

Juridisk Studentutvalg 70000 37000 

Studentutvalget BFE 157500 44500 

Studentutvalget NT-fak 150000 37000 

Studentutvalget Finnmarksfakultetet 135000 10000 

Studentutvalget HSL 90000 49500 

Studentutvalget Kunstfak 40000 15000 

Debutuka 130000 120000 

ESN Finnmark 200000 30000 

Hurradio 80000 35000 

Tromsøstudentenes Idrettslag 1500000 1150000 

Fadder Finnmark 100000 60000 

Studenthuset City 650000 390000 

Studentsamfunnet driv 1300000 1170000 

Jusshjelpa 220000 200000 

StudentUKA i Tromsø 200000 140000 

Håp i Havet 110000 60000 

Utropia 650000 366500 

ISU 130000 100000 

Driftsstøtte vår/oppstart/arrangement 300000 300000 

 

Av midlene som ble satt av til arrangementsstøtte og driftsstøtte i forbindelse med 

vårfordelingen av semesteravgift (hvor mindre organisasjoner kan søke), har 

studentparlamentet fordelt 261.000. Dette inkluderer ordinær driftsstøtte til 20 mindre 
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organisasjoner, 5.000 kroner hver i valgkampstøtte til listene som stiller til 

studentparlamentsvalget, samt oppstartsstøtte til to organisasjoner. 

 

 

 

 

 

Arbeidsutvalgets årsberetning 
 

Informasjon og kontakt 
Arbeidsutvalget har den inneværende prioritert kommunikasjon gjennom Facebook, og egne 

nettsider. Facebook-siden har varierende aktivitet på seg, men har god rekkevidde på innlegg 

og ofte mange lenkeklikk.  

 

Fusjon 
Som en følge av fusjonen mellom UiT, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, har de tre 

studentdemokratiene ved de respektive institusjonene vært nødt til å jobbe tett sammen for å 

etablere et nytt felles studentdemokrati. 

 

Fra Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitets side har det hele tiden vært et uttalt 

ønske å beholde sin modell for organisering, hvor studentparlamentet består av en 

representant fra studentdemokratiene på hvert av fakultetene ved institusjonen, samt et antall 

representanter valgt ved listevalg. 

 

Modellen man har endt på er likevel noe annerledes. 

 

Det velges nå en representant fra hvert fakultet (samt en hver fra studiestedene Harstad, 

Narvik og Alta). I tillegg velger Harstad og Narvik tre ytterligere representanter hver til 

studentparlamentet, mens det for det øvrige UiT arrangeres listevalg på 15 representanter. 

 

Det er et helt klart ønske fra studentdemokratiet ved UiT om at man på sikt skal gå bort fra 

modellen med flere valgkretser, og arrangere felles valg for alle studentene. 
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Det er også besluttet at Studentdemokratiene i Narvik, Harstad og Finnmark skal ha en leder 

som er honorert på samme nivå som medlemmene i det sentrale studentparlamentets 

arbeidsutvalg. I den forbindelse har man redusert størrelsen på det sentrale arbeidsutvalget fra 

5 til 4 medlemmer. 

 

Den totale rammen for finansiering av studentdemokratiet i den fusjonerte institusjonen er 

fortsatt uavklart for studentparlamentet. Det er viktig for studentparlamentet å få sikret at både 

det sentrale studentdemokratiet og studentdemokratiene ved satellitt-campusene sikres 

anstendig finansiering.  

 
 

 
Studentboliger 
Tromsø som studieby har i en årrekke slitt med boligdekning for studentene, noe som har ført 

til at det hver høst er en svært utfordrende boligsituasjon for studentene som kommer til byen. 

Det er lite boliger å få tak i, og det private markedet har vært svært overpriset. På grunn av 

dette har studentboliger har vært en hovedsatsning for studentparlamentet i mange år. 

Arbeidsutvalget tok tak i denne problematikken med en gang perioden startet. Media tok flere 

ganger kontakt for å få kommentarer. Au gjennomførte helt i starten av august en aksjon for å 

få folk til å åpne dørene sine for studentene, som en nødløsning, dette resulterte i et 

medieoppslag. AU var også på radio for å snakke om boligproblematikken. Ved semesterstart 
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ble det igjen problemer og flere hundre studenter måtte bo på nødovernatting, det ble 

heldigvis ikke rapportert om noen studenter som reiste hjem grunnet boligsituasjon. 

AU har brukt alle mulig kanaler for å synliggjøre problematikken både lokalt og nasjonalt. 

Boligproblematikken har blitt nevnt ved alle mulig anledninger når det har vært politikere 

tilstede, enten fra- eller på besøk i Tromsø. Situasjonen ble også tatt opp under 

kommunevalgkampen i september.  

I februar kom tallene på boligtildelingen fra kunnskapsdepartementet, og det var jubel og stor 

glede da Norges Arktiske Samskipnad fikk tildelt 350 nye hybelenheter, 100 av disse til 

campus Harstad, og 250 til Tromsø hvor trykket det siste året har vært absolutt hardest. Dette 

var en stor seier for studentparlamentet. Det skal sies at dette nok ikke løser 

boligproblematikken, her må man fortsette å presse på. Det er likevel grunn til å tro at det vil 

hjelpe på, samt at det vises at det satses på Tromsø som universitetsby. Arbeidsutvalget har 

også vært aktive Dramsveien prosjektet. Dramsveien Panorama er et navn som først ble brukt 

av studentene, og vi har fått signaler om at det er noe studentboligene blir ferdige. De skal 

være ferdige til semesterstart 2016, og er foreløpig helt i rute. 
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Psykisk helse 
Studentene sliter mer psykisk enn befolkningen for 

øvrig. Studentene er sliter med stress, angst, 

depresjoner og veldig mange føler seg ensomme. 

Dette har i år vært en stor satsning for 

studentparlamentet. AU har samarbeidet tett med 

studentrådgivniga om hvordan vi sammen best kan 

ivareta studentenes psykiske helse. Gjennom 

dialogmøter med rådgivninga og studentprestene 

har vi diskutert hvordan tilbudet deres kan 

forbedres og synliggjøres. I Alta har rådgivninga og 

Studentparlamentet hatt stand en gang i måneden. 

En av satsningene innenfor psykisk helse 

foregående år har vært å styrke studentorganisasjonene. Arbeidsutvalget har i den forbindelse 

arrangert et organisasjonstorg og et seminar for studentorganisasjonene 

 

Studentidretten 
Samskipnadens idrettstilbud, og Kraft i særstilling, er et viktig tilbud for mange studenter. 

Tilrettelegging for aktivitet er utelukkende 

positivt, og etter et møte mellom 

Studentparlamentet v/ leder og nestleder og 

tjenestesjef i Samskipnaden ble det enighet 

om å utvide åpningstiden på Elverhøy 

treningssenter med én time, fra kl. 07.00 til 

06.00.   

Studentparlamentet har tidligere ytret et 

ønske om utvidede åpningstider på treningssenteret på Kraft. På bakgrunn av dette ønsket tok 

arbeidsutvalget høsten 2015 kontakt med ledelsen på Kraft for å kartlegge hvilke muligheter 

som fantes for å realisere målet om utvidede åpningstider. Tatt i betraktning reguleringer og 

brannforskrifter er en nøkkelkortordning i første omgang utelukking, men er en mulig løsning 

med tanke på Kraft 2. Det ble klart at en utvidelse av åpningstider heller ikke kunne medføre 

økte lønnskostnader, og partene ble enige om å utvikle en frivilligordning som skulle stå for 

utvidelsen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe på fem; Bjørn Brækkan (Kraft), Vegard Andreas 

Haugen (Kraft), Emil Ellefsen (Studentparlamentet), Øystein Jordheim (TSI) og Helge 
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Sættem (TSI), som skulle sette opp en frivillighetsordning, og rammeverket ble klart i løpet 

av høstsemesteret 2015. Rekruttering var klart over nyttårstider, og ordningen startet opp i 

løpet av vårsemesteret 2016. Ordningen betyr flere timer utvidede åpningstider både lørdag 

og søndag, og er et eksempel på et raskt gjennomslag for Studentparlamentet.  

 

Arbeidsutvalget deltok også som frivillige på studentlekene. 

 

Det som har vært aller mest positivt med tanke på studentitdretten er at det etterlengtede 

vedtaket om å starte byggingen av Kraft 2 ble vedtatt av Samskipnadstyret. Dette er et stort 

løft for Tromsøstudentene, og et stort gjennomslag for studentparlamentet som har presset på 

at Kraft 2 skal bygges i en årrekke. 

 
 

Studiekvalitet og læringsmiljø 
Dette året har det vært stort fokus på det digitale læringsmiljøet både fra universitetets side og 

arbeidsutvalgets. Samarbeidet med avdeling for utdanning og IT-avdelingen fortsetter godt, 

og arbeidsutvalget har vært representert i alle utvalg som omhandler studentenes 

studiekvalitet og læringsmiljø: 

 

På grunn av den teknologiske hverdagen vi befinner oss i, har studentparlamentet stilt flere og 

strengere krav til universitetet. Dette sammen med universitetets økte satsning på digitale 

løsninger har ført til fullsatsning på digital eksamen og utviklingen av en 

digitaliseringsstrategi. Arbeidet med digital eksamen går veldig bra, og arbeidsutvalget har 
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fulgt prosessen tett. Det har vært lite feil i avviklingen og ingen studenter har rapportert om 

alvorlige feil med programmet Wiseflow. Psykologi- og jusbiblioteket er klargjort for bruk 

under digital eksamen, og dobler kapasiteten til antall eksamener som kan avvikles. Det er 

også fristilt datalabber til bruk. Til høsten vil det innføres et nytt eksamenssystem fordi 

Wiseflow ikke strekker til på nødvendige områder. Dette systemet blir mest sannsynlig 

Inspera, men Wiseflow vil fortsatt brukes der Inspera ikke er nødvendig. Det satses også stort 

på kursing av studiekonsulenter for å minske presset på IT-avdelingen i eksamensperiodene. 

 

Arbeidsutvalget har gjennom perioden jobbet med å få tilgjengelig fargeprint for studentene, 

men AU stilte også krav om at dette ikke skulle gå på bekostning av gratis svart-hvitt-print. 

Arbeidet med fargeutskrift til studentene er ferdig og en finansieringsmodell er klar. Denne 

modellen tar sikte på at ingen studenter skal miste tilbudet om gratis utskrift i svart/hvitt. Hver 

student får 100 kr inn på sin konto hvert semester, som tilsvarer ca. 500 utskrifter, der en 

fargeprint tilsvarer fire svart/hvitt utskrifter. 500 utskrifter er nesten det dobbelte av hva den 

gjennomsnittlige student skriver ut, der hver student i gjennomsnitt bruker 300 utskrifter i 

semesteret. Fargeprint vil være tilgjengelig for alle studenter fra semesterstart 2016. 

 

En ny læringsplattform vil være på plass tidligst 2017. Behovsbeskrivelser fra studenter og 

ansatte ble videresendt til UNI-nett 1. mai, og disse vil legges ut til konkurranse i august. I 

september vil arbeidet med testing av innkomne forslag starte og i slutten av desember skal 3-

4 forslag stå klart. Narvik skal i løpet av høsten flyttes fra It’s Learning til Fronter, slik at hele 

UiT opererer med samme plattform.  

 

Årets arbeidsutvalget fortsetter arbeidet med utviklingen av studentappen Hugin i samarbeid 

med IT-avdelingen. Hugin har vært ute i et år, men det er få studenter som bruker denne (ca. 

1000). Testingen av oppdateringen vil starte i juni, der studenter som ønsker kan melde 

interesse om å være med i denne gruppen. I første oppdatering fokuseres det på å forbedre 

brukervennlighet, integrere programmene på en bedre måte i appen, et varslingssystem, samt 

få på plass media site (videoforelesninger). Den «nye» appen vil være klar til semesterstart 

2016.  

 

Internasjonalisering 
Det er med tungt hjerte å meddele at dette er et felt som årets arbeidsutvalg i stor grad 

har nedprioritert. Årsaken til det er den tidkrevende fusjonsprosessen, og den store 
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satsningen studentparlamentet har gjort på digitalisering. Arbeidsutvalget har likevel 

jobbet med å få økt informasjon og mulighet til utveksling. AU har også jobbet aktivt for 

å inkludere de internasjonale studentene. Det har blitt jobbet opp mot 

studentorganisasjonene for å øke bruken av engelsk i informasjon som spres til 

studentene. Samt at AU har jobbet for at de internasjonale studentene i større grad skal 

bli invitert med i Debutuka og andre arrangementer. 

 

Finnmark 
Siden fusjonen mellom UiT og Høgskolen i Finnmark så har studentene i Finnmark hatt 

problemer med å få dratt i gang organiserte studentaktiviteter ved studiestedene sine. Vi har i 

år hatt en Finnmarksansvarlig som er student ved Campus Alta og dette har hjulpet veldig på, 

da aktiviteten ved Campus Alta har hatt en solid økning fra foregående år. Arbeidet med å få 

et mer levende og inkluderende studentmiljø har vært krevende da det var mange floker som 

måtte løses opp i. Siden Studentutvalget i Finnmark (SUF) ikke har fungert siden fusjonen har 

vi hjulpet Finnmark med å starte opp Campustinget i Finnmark som skal gjøre det lettere både 

å følge opp tillitsvalgte, samt hjelpe studentorganisasjoner. Campustinget i Finnmark ble 

stiftet 02.05.16 og er en forening som kommer til å jobbe med alle studiestedene i Finnmark, 

ikke bare Alta.  

 

Organisasjonskonsulenten i Alta Eva Marie Haugen har fått endret stillingsbeskrivelsen sin 

slik at mye av arbeidet hennes blir å jobbe med Campustinget i Finnmark samt hjelpe 

studentorganisasjoner. Hun blir å ha kontortid i Hammerfest slik at vi forhåpentligvis får opp 

studentvelferden der også. Leder av Campustinget kommer også til å dra ofte til Hammerfest. 

 

Finnmarksansvarlig har hatt et godt samarbeid med campusledelsen og samskipnaden, samt 

drift, internasjonalt kontor og kvalitetsutvalget ved IRS-fak. Parlamentsleder, 

organisasjonskonsulent og studentombud har hatt hyppige besøk til Finnmark.  

 

 

Klima og miljø  
Klima og miljø har vært et satsningsområde for årets arbeidsutvalg. AU må dessverre vise til 

noen lunkne resultater. AU har jobbet opp mot Samskipnaden for å få på plass en kaffeavtale i 

kafeene på alle campus, Samskipnaden har lovt at disse er på vei. AU har jobbet opp mot 

ledelsen for å få flere sykkeparkeringer og garderober med dusj på alle campus, det har 
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kommet lovnader om at disse er på vei. AU har også jobbet opp mot Troms Fylkestrafikk for 

å bedre bussforbindelsene i Tromsø. Det ble opprettet flere titalls flere direkteruter til campus 

Breivika i september, AU er selvgode nok til å ta noe av æren for det.  

AU har også jobbet med å få bedret kildesorteringen på campus, noe AU har møtt motstand 

fra ledelsen på. Altså et prosjekt som bør jobbes videre med. Det samme gjelder 

miljøfyrtårnsertifisering av UiT. 

 

Studentombudsordningen 
I fjor ble det vedtatt i studentparlamentet at UiT skulle ansette et studentombud for å ivareta 

studentenes rettigheter og plikter. Ved semesterstart 2015 ble Torill Varberg ansatt som 

studentombud for UiT-studentene. Ombudsordningen er ny, og mye av tiden til det 

studentombudet går med til å forme stillingen. Arbeidsutvalget har merket at mange 

henvendelser som før kom til studentparlamentet, nå er saker for ombudet. Disse sakene er 

gjerne krevende, og sensitive. Det er positivt at studentparlamentet slipper disse sakene, og 

det har frigjort tid til å jobbe politisk. Arbeidsutvalget har hatt et godt samarbeid med 

studentombudet i perioden som har gått. 

Vi anbefaler det nye arbeidsutvalget å sette opp en fast møteserie med studentombudet i 

begynnelsen av perioden. Dette for å ha god dialog, og finne ut hva man kan samarbeide om. 

For mer informasjon om studentombudsordningen ligger en lenke til årsrapporten hennes 

vedlagt. 

 

Karriere og arbeidsliv 
Arbeidet har innebåret kartlegging av universitets karrierepolitikk og informasjonsinnhenting 

i forkant av semesterets start. Nestleder har representert studentene i «Råd for samarbeid med 

arbeidslivet» og kontaktet i forbindelse ved flere anledninger for å holde innlegg. Nestleder 

anbefaler det påtroppende arbeidsutvalg å ha en tydelig definert ansvarlig for karriere og 

arbeidsliv, og at denne ved semesterets start oppretter tett kontakt med Senter for karriere og 

arbeidsliv, som står ansvarlig for det meste som skjer innen karriere og arbeidsliv.  

De viktigste hendelsene, i en karrierepolitisk sammenheng, for året 2015/2016 er nedenfor 

oppsummert med egne avsnitt, med eventuelle implikasjoner og politiske anbefalinger. 

 

Kandidatundersøkelsen 

Kandidatundersøkelsen er en undersøkelse bestilt av UiT som gjennomføres hvert tredje år. 

Undersøkelsen tar for seg uteksaminerte gradskandidater fra Universitetet i Tromsø for å 
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undersøke kandidatenes møte med arbeidslivet, og hvordan kandidatene opplever sin 

utdanning fra UiT i retrospekt. Undersøkelsen viser blant annet at studenter fra UiT i stor grad 

blir i landsdelen, og at UiT er en stor leverandør av arbeidskraft med høyere utdanning i 

Nord-Norge. Kandidatene fra UiT er generelt tilfredse med utdanningstilbudet, og er i all 

hovedsak i relevant jobb ikke lenge etter endt utdannelse. Imidlertid etterlyser flere av 

uteksaminerte fokus på arbeidslivsrelevans under utdanningen, og en sterkere tilknytning til 

arbeidslivet – basert på praksisplasser, internships eller oppgavesamarbeid. Tilfredsheten med 

universitetets tilbud på dette feltet er noe lavere enn tilfredsheten for øvrig, men korrelerer 

imidlertid sterkt med total tilfredshet – det vil si at forbedringer på dette feltet vil øke den 

totale tilfredsheten med stor sannsynlighet.  

I forbindelse med lanseringen av kandidatundersøkelsen ble nestleder forespurt om å holde et 

innlegg basert på funnene, og i innlegget ble det nettopp lagt vekt på UiTs store regionale 

rolle, at det alt i alt er mye positivt, men at tilknytningen til arbeidslivet må bli bedre. 

Ledelsen på universitetet deler i stor grad dette synet, men det er nestleders oppfatning at 

studentinvolvering i universitetets arbeidslivspolitikk vil være avgjørende for at 

studentperspektivet ivaretas.  

Kandidatundersøkelsen viser viktigheten av et tettere forhold til arbeidslivet, både med tanke 

på kandidatenes tilfredshet og muligheter, men også universitetets attraktivitet og landsdelens 

utvikling. Påtroppende Arbeidsutvalg bør lese Kandidatundersøkelsen (2015) for et bedre 

overblikk for UiTs utfordringer og muligheter. 
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Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 

Historien til Råd for samarbeid med 

arbeidslivet ved UiT, herfra forkortet til 

RSA, strekker seg tilbake til 2011, og ble 

oppnevnt for perioden 2011-2015. Det er 

universitetsstyret som skal ta stilling til 

hvorvidt RSA skal fortsette, men signalene 

fra rådet selv er utelukkende positive. Rådet 

har for perioden bestått av medlemmer fra 

både offentlig og privat virksomhet fra hele 

landet, men med hovedvekt fra Nord-Norge. 

Studentene har de siste periodene vært representert av tidl. leder Daniel Hermansen 

(2014/2015) og nestleder Emil Ellefsen (høsten 2015).  Møtene har hatt seminarform, og 

belyst aktuelle problemstillinger i Nord-Norge spesielt, og UiTs rolle i disse 

problemstillingene.  

Nestleder har deltatt på begge møtene høsten 2015, og ble i forkant av møtet 9. desember 

forespurt om å holde et innlegg om betydningen av kontakt med arbeidslivet fra et 

studentperspektiv. I innlegget ble det lagt vekt på studentenes ønske om et sterkere samarbeid, 

og at en slik forsterkning ville være til det beste for alle parter; universitet, studenter samt 

arbeidslivet selv. Det ble trukket frem at et slikt samarbeid kan være oppgavesamarbeid, samt 

internships og praksisplasser. NIFU-rapport 26/2013 «Evaluering av Internship-ordningen 

ved Universitetet i Tromsø» (Kårstein, A. Carlsten, T.) fant at internships både økte faglig 

utbytte og sosial trivsel, og påtroppende Arbeidsutvalg anbefales å fortsatt fremme behovet 

for flere praksisrettede ordninger for neste periode. En mulig løsning på dette kan være en 

egen stilling på Senter for karriere og arbeidsliv for utadrettet og oppsøkende kontakt, med en 

målsetning om å bygge en fast og formalisert samarbeidsportefølje med offentlige og private 

virksomheter.  

Rådsmøtet 9. desember ble oppsummert slik av rådsmedlemmene:  

Det er verdifullt og nyttig å ha en fast møteplass mellom arbeidslivet og UiT for strategiske 

diskusjoner på tvers av bransjer og fagmiljøer. 

Et videreføring av et formalisert samarbeid bør inkludere deltakelse fra hele landsdelen, 

samtidig er det et ønske fra rådsmedlemmene at også det nasjonale perspektivet ivaretas. 
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En vurdering er hvorvidt ressurser som avsettes til fremtidig økt samarbeid bør ta 

utgangspunkt i og særlig innrettes mot bransjer eller fagområder hvis videreutvikling vil være 

av særlig betydning for landsdelen i årene som kommer. 

Det anbefales å løfte DT Lab fra dagens prosjektorganisering ved Handelshøyskolen til å bli 

et fast tilbud tilgjengelig for alle utdanninger ved universitetet. 

I tillegg ble det i forkant av møtet utarbeidet et notat fra Senter for karriere og arbeidsliv, som 

inneholder Senter for karriere og arbeidslivs anbefalinger til samarbeid fremover. Notatet er 

godt, og fornøyelig lesning for den karriereinteresserte student. Påtroppende arbeidsutvalg 

anbefales å sette seg inn i anbefalingene skissert i rapporten. 

Universitetets prøveprosjekt om alumninettverk ble gjenstand for diskusjon på rådsmøtet, og 

gjort klart at det dessverre ikke har vært en satsningsområde de siste årene, men gitt signaler 

på at dette prosjektet burde gjenopptas. Dette er imidlertid ikke referatført, og påtroppende 

Arbeidsutvalg oppfordres til å følge opp saken. Alumninettverk ble vedtatt ønsket fra 

Studentparlamentets side høsten 2015.  

 

Peter F. Hjort-seminaret 

Peter F. Hjort-seminaret er et seminar som tar sikte på bygge bro mellom akademia og 

næringslivet, og arrangeres hvert år på UiT i mars måned. En av tilbakemeldingene fra 

fjorårets seminar var ønsket om sterkere studentinvolvering, og siden høsten 2015 har 

nestleder Emil Ellefsen vært med i referansegruppen for seminaret og gitt tilbakemeldinger på 

det planlagte opplegget. Referansegruppen møtes for siste gang i slutten av vårsemesteret 

2016 for oppsummering og tilbakemeldinger i forbindelse med seminaret, og det er ønskelig 

at en representant for det påtroppende arbeidsutvalget deltar i denne gruppen til neste år, og 

gitt avklart rollefordeling er det fordelaktig at denne også deltar på oppsummeringsmøtet ved 

slutten av våren 2016.  

Nestleder er av den oppfatning at seminaret var en stor suksess, og er særlig fornøyd med at 

oppgavesamarbeid mellom student og arbeidslivet var viet en hel arbeidsøkt – og at denne 

økten var den første som ble fulltegnet!  

Nestleder ble før seminaret forespurt om å avslutte seminaret med et innlegg om hvilke 

refleksjoner en kan ta ut fra seminaret som student. Innlegget la vekt på at det er viktig at et 

tettere samarbeid ikke bare er noe alle er enige om på konferanser, men som man lar ligge i 

skuffen resten av året. Samarbeid krever en felles forståelse av alvor, og at det alltid vil være 

risiko og sjanser involvert. Avslutningsvis ble alle virksomheter oppfordret til å ta sjansen på 

en student – eksempelvis som sommerassistent eller intern.  
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Parlamentsvalget 
Allerede i oppstarten satte arbeidsutvalget seg et mål om at valgdeltagelsen til 

studentparlamentet skulle gå opp. Gjennom hele året har AU jobbet aktivt med å synliggjøre 

studentparlamentet som organisasjon, og dets virke. AU har i stor grad brukt sosiale medier, 

men også brukt plakater, UiT sin nettside, tavla, samt at vi har spredd informasjon gjennom 

vårt kontaktnettverk. AU jobber i stor grad på samme måte for å profilere 

studentparlamentsvalget.  

 

Studentparlamentsvalget i 2016 skiller seg litt fra valget tidligere år, først og fremst gjennom 

at det ble innført to nye valgkretser for henholdsvis campus Harstad og campus Narvik. 

 

Valgene i disse valgkretsene ble gjennomført av de lokale studentdemokratiene, på andre 

plattformer enn valgplattformen til UiT som benyttes til listevalget for studentparlamentet. 

 

Valgene av representantene fra fakultetsdemokratiene forløp på vanlig vis. Hovedregelen her 

er at studentene ved fakultetene utpeker sin representant på åpne allmøter. 

 

Ut over fakultetsrepresentantene, var fordelingen av mandater mellom de tre valgkretsene 

som ble benyttet i valget (campus Harstad, campus Narvik og UiT for øvrig) tre til hver av 

campusdemokratiene og 15 til det øvrige UiT. 

 

Det viste seg å være vanskelig å få til gode manntall basert på studentenes campustilhørighet, 

da UiT ikke registrerer data om dette i sine systemer. 

At manntallene var litt unøyaktige innebærer at det er umulig å få noen nøyaktig beregning av 

valgoppslutningen ved listevalget.  

 

Det ble avgitt 2148 godkjente stemmer i listevalget, noe som er en oppgang fra 1552 stemmer 

i valget i 2015. Valgoppslutningen endte på ca 18,6% mot knapt 15% i 2016.05.12 

 

Slik ordningen er i dag er listene til studentparlamentet veldig viktige for rekruttering og 

profilering av valget. Semesteravgiftsfordelingskomiteen vedtok å støtte listene med 5000 kr i 
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valgkampstøtte. I tillegg har arbeidsutvalget laget plakater, og brukt digitale kanaler og 

sosiale medier for å profilere valget. 

 

Listene som stilte til valg våren 2016 var 

Arktisk Liste 

Grønn Liste 

Moderat Liste 

Sosialdemokratiske studenter 

Sosialistisk studentlag 

 
 

Arbeidsutvalget anbefaler påtroppende studentparlament og revurdere ordningen med tre 

ulike valgkretser, da den er upraktisk, og vanskelig å gjennomføre. Det finnes per dags dato 

ingen god måte å avvikle valg på hvor campustilhørighet bestemmer valgkretsene. Det er 

vanskelig å sikre at manntallet stemmer, AU anbefaler at man gjeninnfører felles listevalg 

med en valgkrets for hele institusjonen.  

 

 

Samarbeidsorgan 
 
Norsk studentorganisasjon (NSO) 
NSO er studentenes nasjonale interesseorganisasjon. Gjennom studentparlamentet ved UiTs 

medlemskap, er alle UiTs studenter medlemmer i denne organisasjonen. Arbeidsutvalget har i 

0
1
2
3
4
5
6

Mandatfordeling listevalget 2016-2017
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løpet av perioden deltatt på 3 ledersamlinger, innspillseminar med KD, høstkonferanse, 

regionsmøte og landsmøte. I mange år har det vært en oppfatning om at nord bli nedprioritert 

i organisasjonen. Dette var noe AU fikk merke da NSO i august publiserte sin 

studentboligundersøkelse. I den fremkom det at Tromsø har nådd det nasjonale målet for 

dekningsgrad. Da disse oppslagene kom sto det 900 studenter i kø for bolig, og flere titalls 

studenter bodde på nødovernatting. AU har brukt året på å prøve å påvirke, og å gjøre 

organisasjonen oppmerksom på seire og utfordringer som vi opplever i våre studentbyer. Vi 

har ikke blitt hørt noe særlig. Sentrale organ i NSO har blant annet i løpet av året foreslått å 

fjerne reisestøtta for studenter, de har diskutert å vedta politikk om NSB. 

I løpet av vårsemesteret stilte 3 studenter fra Nord-Norge til arbeidsutvalget til NSO, det er 

arbeidsutvalgets oppfatning at alle disse tre var gode, kompetente kandidater, men ingen ble 

innstilt til vervet. Dette sier for oss mye om hvordan organisasjonen tenker. 

Studentparlamentet oppfordres til å se på hvordan medlemskap i Norsk Studentorganisasjon 

fungerer for oss. Det er av arbeidsutvalgets oppfatning at det koster mer enn det smaker. 

 

U-nettverk 
U-nettverk er et samarbeidsforum mellom lederne på UiB, UiO, NMBU og NTNU. I dette 

forumet har nasjonale saker som skal behandles i NSO, psykisk helse, vedlikehold av bygg, 

læringsmiljø og utdanningskvalitet blitt diskutert. Det er et godt forum for 

kunnskapsutveksling og samarbeid om saker. Arbeidsutvalget råder studentparlamentet til å 

opprettholde dette samarbeidsforumet. 

 

Super-SU 
Super SU er et samarbeidsforum mellom alle studentutvalgene på UiT. Super SU har vært et 

prioritert område i året som har gått. Kompetanseheving, erfaringsutveksling og 

politikkutvikling har vært hovedfokuset i perioden. AU har hatt ansvar for å planlegge, 

kalle inn til og lede møtene i forumet, det har vært avholdt syv møter. I løpet av året har 

super SU hatt besøk av lSU, Læringsmiljøutvalget, rådgivningstjenesten og 

Studentombudet. Saker som har vært diskutert har blant annet vært valgavvikling, 

parkeringsavgift, semesteravgiftsfordelingen og læringsmiljø. 

 

Lærinsmiljøutvalget 
Læringsmiljøutvalget har jevnlig møter der studentenes læringsmiljø diskuteres. Her inngår 

studentvelferd, kvalitet i utdanning og tillitsvalgsystemet. I forbindelse med fusjonen har det 
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vært 6 studentrepresentanter i LMU. Fortiden holder LMU på med å revidert 

læringsmiljøhåndboken- Hvordan studenten skal kunne gi best mulig tilbakemelding på 

utdanningen sin er et gjennomgående tema på møtene.  

Arrangementer 
 
Oppstartseminar 
Rett etter oppstart arrangerte arbeidsutvalget oppstartseminar for det nye studentparlamentet. 

Baktanken var å øke kompetanse, og forståelse av studentpolitikken for å få best mulig 

forberedte representanter. Alle arbeidsutvalgets medlemmer bidro, og vi hadde besøk av NSO 

som hadde en bolk om det å ta ordet i en forsamling. Det ble gitt gode tilbakemeldinger.  

Hans Petter Kvaal, direktør i Samskipnaden og Torill Varberg, studentombud, var tilstede for 

å fortelle om sine organisasjoner. 

 

Verdensdagen for psykisk helse 
I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse hadde AU et arrangement i Tromsø. Vibeke 

Skofterud kom for å snakke om press og krav som stilles til deg som person. Vi hadde også en 

gratisvisning av filmen Breakfast Club på verdensteateret.  

 

Organisasjonstorg 
I forbindelse med StudentUKA i februar 2016 tok Arbeidsutvalget initiativ til et arrangement 

med fokus på eksponering av 

studentorganisasjoner, på lik linje med 

høstsemesterets StudEXPO. Prosjektet ble 

kalt organisasjonstorg, og avholdt i 

Solhallen i Teorifagsbygget. Opprinnelig var 

tanken at arrangementet skulle avholdes 

sammen med et UKA-arrangement for å øke 

trafikken, men grunnet forskyvninger i 

UKA-planen var ikke det mulig. Trafikken på seminaret var likevel meget god, og totalt 37 

organisasjoner meldte seg på.  

Prosjektet fra Arbeidsutvalgets side var administrering av påmelding, kontakt med 

driftsseksjonen, koordinering av standene og tilrigging/nedrigging på dagen for 

arrangementet. Tilbakemeldingene fra organisasjonene i etterkant av arrangementet har vært 
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positive, og mange kunne tenke seg et lignende eksponeringsvindu også neste vårsemester – 

og gjerne i forbindelse med et trafikkert UKA-arrangement. Påtroppende Arbeidsutvalg 

oppfordres til å videreføre arbeidet med eksponering av studentforeninger. 

 

Organisasjonsseminar: 
På vårsemesteret arrangerte arbeidsutvalget et seminar for studentorganisasjonene, et slikt 

seminar ble også avholdt i fjor og det er et mål å etablere det som en fast praksis. Temaet var 

hvorfor studentorganisasjoner er viktige, samt hvordan vi jobber med rekruttering til 

studentorganisasjonene. Lena Fjellvang, Magnus Anderson og Aurora Meland holdt innlegg. 

Avslutningsvis ble studentorganisasjonen delt inn i grupper på tvers av organisasjonene. Det 

ble jobbet med gruppeoppgaver, og utvekslet erfaringer. Studentpresten, Studentombudet og 

rådgivningstjenesten hadde stand på seminaret. Hele formålet er å øke synligheten av 

studentorganisasjonene. På bakgrunn av SHOT-undersøkelsen (2014) vet vi at mange 

studenter er ensomme, og at de som er aktive i studentorganisasjoner har det bedre.  

 

 

 

Påbegynte prosjekter/anbefalinger 

Informasjon og kontakt: Studentparlamentet operer med tre forskjellige domener; uit.no/sp, 

studentuit.no og spvalg.no. Denne tredelingen er lite hensiktsmessig, og informasjon bør 

samordnes til en portal. Særlig i valgperioden har spvalg.no mye aktivitet, men derfra kan 

man ikke nå parlamentsbloggen eller infosiden med kontaktinfo, sakspapirer etc. på en 

hensiktsmessig måte. Påtroppende Arbeidsutvalg anbefales å se på mulighetene for 

samordning til en portal for å kommunisere på en hensiktsmessig måte, og tilgjengeliggjøring 

viktig informasjon for studentene.  

 

Det anbefales å jobbe aktivt for å styrke samarbeidet i mellom institusjonen i region nord 

(Trondheim - Kirkenes) Etter regionsmøte og landsmøte til NSO oppdaget vi at det er mange 

like saker, og utfordringer som skaper et godt grunnlag for samarbeid. Eksempler er 

flercampus, implementering av fusjon, lange avstander mellom campus og pågående 

endringer av studieportefølje. 
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Hjemmeside: www.uit.no/studentparlamentet  

http://site.uit.no/spvalg/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/studentuit/ 

 

 

 

http://www.uit.no/studentparlamentet
http://site.uit.no/spvalg/
https://www.facebook.com/studentuit/


 
 
 
 
 

12.05.16 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

SAK 80/1516 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 19.05.2016 
Ansvarlig: Nestleder / Arbeidsutvalget 

 
 

Uttalelse om medlemskap i Norsk Studentorganisasjon (NSO) 

 

Studentparlamentet er medlem av Norsk Studentorganisasjon, Norges nasjonale 

studentorganisasjon. NSO består av 43 medlemslag, som er de øverste studentorganene ved 

landets høyere utdanningsinstitusjoner. Totalt representerer NSO 230 000 studenter gjennom 

disse.  

 

Om NSO 

NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme 

engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å 

representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig. 

NSO jobber for at studenter i høyere utdanning skal få mest mulig ut av studiene sine og ha en 

best mulig studiehverdag. Vårt viktigste prinsipp er at alle skal ha lik rett til å ta høyere 

utdanning i Norge. 

NSOs mål er å være en viktig premissleverandør i alle utdanningsspørsmål, nasjonalt og 

internasjonalt. NSO driver påvirkningsarbeid opp mot Storting, regjering og andre 

beslutningstakere innenfor universitet- og høyskolesektoren.  Vi jobber blant annet for å bedre 

studiestøtteordningene, høyne kvaliteten på utdanningene, øke internasjonalisering i høyere 
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utdanning, for likestilling og mangfold, og vi driver solidaritetsarbeid med studenter i andre 

land der rettighetene deres er truet. 

 

Organisatorisk oppbygging 

Organisatorisk er NSO strukturert etter en vanlig modell for landsdekkende organisasjoner. 

Med et arbeidsutvalg samt sekretariat som står for den daglige driften, med landsmøte som 

øverste organ.  Den utøvende del, Arbeidsutvalget, består av 6 frikjøpte studenter – alle med 

tilholdssted Oslo. Arbeidsutvalget er bistått av et sekretariat bestående av 9,3 årsverk + 

prosjektstilling. Totalt er NSO arbeidsgiver for 18 personer. Landsmøtet er organisasjonens 

høyeste organ, men et sentralstyre bestående av 11 styremedlemmer som fører tilsyn med den 

daglige virksomhet mellom landsmøtet.  

Utover dette mandatet har også NSO oppnevnte komitéer for politikk og utvalgte fagområder. 

Det skilles mellom tre politiske komiteer og åtte faglige komiteer: 

Politiske: 

- Fag- og forskningspolitisk komite 

- Velferd- og likestillingspolitisk komite 

- Internasjonal komite 

De politiske komiteene skal: 

- Delta i politikkutviklingen til NSO i samarbeid med AU. 

- Bidra med fagkunnskap til NSO. 

- Gi innspill til NSO om uttalelser og høringssvar som angår deres politiske eller faglige 

område. 

- Gi innspill til NSO om kvalitetsmeldingen som kommer i 2017. 

 

Faglige: 

- Helse- og sosialfag 

- Lærerutdanning og utdanningsvitenskap 
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- Humanistiske fag 

- Samfunnsvitenskapelige fag 

- Juridiske fag 

- Økonomiske og administrative fag 

- Realfag 

- Teknologiske fag 

- Kunstfag (ikke aktiv) 

De faglige komiteene skal: 

- Spille inn eksempler på hva som bidrar til god utdanningskvalitet i eget fagfelt, i 

forbindelse med kvalitetsmeldingen. 

- Være representert med minst én person i de tilhørende sektorovergripende nasjonale 

utvalgene i Universitets- og høyskolerådet (UHR). 

- Være ambassadører for NSOs politikk i de faglige utvalgene i UHR. 

- Ha jevnlig kontakt med de øvrige studentrepresentantene i UHR-systemet. 

- Kartlegge fordelingen av kjønn på studieprogrammene og i fagstaben innenfor sitt 

fagområde. En oversikt skal leveres til AU innen utgangen av perioden. 

- Ha kontakt med relevante fagorganisasjoner innenfor sitt fagfelt. 

- Delta i arbeidet med å utrede hvordan man kan få et bedre utnyttelse og integrasjon av 

de faglige komiteene. 

- Rapportere til AU etter hver komitesamling. 

  

De faglige komiteenes effektivitet er oppe til evaluering, i en prosess som ble startet på 

forrige sentralstyremøte 6. november 2015. På komitemøte dekker NSO opphold og reise.  

 

NSO for tillitsvalgte lokalt 
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For tillitsvalgte lokalt ved det øverste studentorgan rundt om i Norge er NSO en møteplass for 

diskusjoner og erfaringsutveksling. Årlig arrangerer NSO en Avsparkskonferanse, 

Høstkonferanse og jevnlige ledersamlinger for lederne ved de forskjellige studentorganene.  

Diskusjonssaker for ledersamling er typisk ulike tema som tas opp på de ulike institusjonene, 

samt nasjonal politikk. Siden NSO er virkemiddelet for studentorganenes nasjonale politikk 

drøftes også hvilke strategier NSO bør legge til grunn for sin jobb opp mot politikere og 

byråkrati. Arbeidsutvalget ved UiT ser med bekymring på diskusjonen ved forrige 

ledersamling hvor det ble diskutert hvorvidt NSOs fokus burde dreies vekk fra studentboliger, 

og over til studiestøtte. Det er Arbeidsutvalgets (UiT) mening at bolig bør være førsteprioritet.   

 

Finansiering 

Finansieringen av NSO kommer fra medlemslagene, gjennom medlemskontingent. 

Medlemskontingent for studentorganer er på 64 kroner i året, pr. student. Studenter har ikke 

anledning til å melde seg ut av NSO; det må Studentparlamentet gjøre. Det betyr at 

Samskipnaden regner med å betale 848.000 kroner i medlemskontingent til NSO i 2016. Dette 

finansieres i tur og orden igjen via semesteravgiften studentene betaler to ganger i året.  

Medlemskontingent utgjør omkring 7 % av Samskipnadens totale inntekter av semesteravgift, 

som beregnes til å være 12 450 000 kroner i 2016. 

Summen av medlemskontingentene utgjør mesteparten av NSOs inntekter; 14 000 000 av 

totalt 18 500 000 kroner. De aggregerte medlemskontingentene dekker NSOs daglige drift, 

men sentralstyremøter og konferanser faller utenfor. Alle medlemslag i NSO kan kun motta 

støtte fra Frifond gjennom NSO. Disse midlene er riktignok ikke finansiert av 

medlemslagenes innbetalinger, men overføres direkte fra Frifond.  

NSO disponerer videre flere fond medlemslagene kan søke støtte fra. Dette er avsetninger fra 

tidligere år. Det har de siste årene vært et mål for NSO å bygge ned egenkapital, og sette av 

mindre beløp til fond.  Foreløpig i året 2015/2016 har Sp-UiT søkt støtte om avholdelse av 

avsparkkurs i forbindelse med semesterstart, samt arrangementsstøtte i forbindelse med 

Verdensdagen for psykisk helse. Totalt beløper dette seg til rundt 50 000 kroner. 
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Oppsummering 

Arbeidsutvalget mener at man betaler et uforholdsvis stort beløp for medlemskap, og 

ønsker å trappe ned NSOs virksomhet for å bruke større andel av semesteravgiftsmidlene 

lokalt, og/eller på lokale premisser.  

Under diskusjonssaken på møtet i Studentparlamentet 3. desember ytret flere 

representanter seg, og ønsket en offensiv strategi overfor NSO, og en tilnærming til landsmøte 

som også omfavnet spørsmålene Arbeidsutvalget, og enkelte parlamentsrepresentanter, har 

hatt overfor organisasjonens kostnadsnivå. Andre kommentarer gikk blant annet på 

enkeltstudentens manglende rett til reservasjon fra NSO, og hvorvidt NSOs talte Tromsøs sak 

på bakgrunn av Tromsøs manglende status som pressområde i NSOs velferdspolitiske 

plattform. 

 NSOs landsmøte 2016 vedtok blant annet en handlingsplan som – i likhet med SP-

UiTs arbeidsprogram – er en stillingsinstruks til Arbeidsutvalget hvor det blant annet står 

«[Arbeidsutvalget skal] Utrede hvorvidt organisasjonens kostnadsnivå er fornuftig, og om det 

er mulig å redusere kostnader i organisasjonen uten dramatiske konsekvenser for 

gjennomslagsevnen.» I forbindelse med dette ønsker Arbeidsutvalget å fremme en uttalelse 

om NSOs kostnadsnivå. 

 

Forslag til uttalelse: 

«Studentparlamentet i Tromsø håper NSO tar sin handlingsplan på alvor, og krever at i løpet 

av høsten 2016 leverer et forslag som reduserer kostnadene signifikant, med sikte på å 

redusere medlemskontingenten på sikt» 
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Utmeldingsvedtak NSO 

 

Vedtak: 

Studentparlamentet i Tromsø ønsker å si opp sitt medlemskap i NSO fra og med 01.01.17 

 

Vedtaket må fattes med 2/3-flertall, samt stadfestes i neste parlamentsperiode, for å være 

gyldig.  



 
 16.05.2016 

AU/ORGANISASJONSKONSULENT  
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Sommerfullmakt 
 
Da det ikke avholdes noen studentparlamentsmøter i sommerferien, er det nødvendig at 
parlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å i denne perioden foreta eventuelle 
beslutninger som normalt sett skulle vært sanksjonert av studentparlamentet. 
 
Sommerfullmakten er ikke som å forstå som en blankofullmakt til arbeidsutvalget, men 
snarere som en bemyndigelse til bruk ved særskilt behov. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studentstyret gir arbeidsutvalget myndighet til å foreta nødvendige vedtak og 
økonomiske disposisjoner f.o.m dagens dato t.o.m. datoen for første 
studentparlamentsmøte høsten 2016. Eventuelle vedtak eller økonomiske disposisjoner 
gjort på bakgrunn av denne fullmakten skal redegjøres for på førstkommende 
studentparlamentsmøte 
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