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Møteinnkalling til SPM4 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 Dato:  9. desember 2022 
 Tid:  Kl. 17:00 
 Sted:  ILP 1.005 Pedagogen, campus Breivika. Mazemap: link.mazemap.com/JUqrcJrp  

Det innkalles med denne innkallingen til møte i Studentparlamentet. 

Studentparlamentets representanter har møteplikt, ved forfall varsles Arbeidsutvalget og de valgte 
varamedlemmer som da har møteplikt. Studentparlamentets medlemmer har selv ansvar for å se til at de valgte 
varamedlemmer får innkalling. 

Studentparlamentets møter er åpne, og alle har møterett. 

Alle semesterregistrerte studenter ved UiT – Norges Arktiske Universitet kan fremme saker til dagsorden. Saker 
meldes til au@sp.uit.no senest 14 dager før møtet og sakspapirer må innleveres senest fire virkedager før det er 7 
dager til møtet.  

Påfølgende ordinære møtedato blir fastsatt på møtet.

Saker, spørsmål, endringsforslag, protokolltilførsler, merknader, o.l. bes sendt til au@sp.uit.no så tidlig som 
mulig. Det oppfordres til ikke å vente til møtestart. 

DAGSORDEN 
SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE SIDE 
Fast Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak 
Fast Godkjenning av referat fra SPM3 Vedtak 
Fast Orientering Leder Orientering 1
Fast Orientering Nestleder Orientering 3
Fast Orientering Velferdsansvarlig Orientering 4
Fast Orientering Utdanningsansvarlig Orientering 6
Fast Orientering Karriere, likestilling og bærekraftsansvarlig Orientering 9 
Fast Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret 

(ikke mottatt) 
Orientering  

Fast Orientering Studentrepresentantene i samskipnadsstyret Orientering 11 
Sak 43-22/23 Valg til Studentprestenes råd  Valg 12 
Sak 44-22/23 Valg til Universitetsbibliotekenes styre Valg 13 
Sak 45-22/23 Valg til Universitets priskomité Valg 14 
Sak 46-22/23 Møteplan våren 2023 Vedtak 15 
Sak 47-22/23 Dato og varighet på listvalg Vedtak 16 
Sak 48-22/23 Valg til Programstyret for universitetspedagogikk Valg 17 
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Orientering leder 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM4 
Ansvarlig: Studentparlamentets leder, Jonas Toft 
Sakstype: Orientering 

Ærede Studentparlament, 1 
2 

Ny nettside 3 
Som orientert om ved SPM3, er arbeidet med ny nettside for Studentparlamentet godt i gang. 4 
Arbeidet er nå inne i en ferdigstillingsfase, hvor alt av funksjonalitet, grafikk og innhold 5 
kvalitetssikres før lansering. Denne nettsiden vil være et såkalt enkleste brukbare produkt, 6 
altså en nettside som kan brukes, men som ikke er rigget med alt av funksjonalitet som 7 
potensielt kan legges inn. Håpet er at den nye nettsiden er klar til lansering rundt nyttår. 8 

9 
Regnskap 10 
Studentparlamentets regnskap er i skrivende stund fremdeles hos revisor. Etter samtale med 11 
revisor, har det kommet signaler om at revisjonen vil være klar om én til to uker. Dette betyr 12 
at revisor beretning kan være oss i hende før SPM4. Når revisor beretning er klar, og 13 
regnskapet er godkjent, vil dette legges frem for Studentparlamentet ved SPM5, slik at det kan 14 
gis en grundig gjennomgang av regnskapet. 15 

16 
Statsbudsjettet for 2023 17 
Regjeringen har sammen med Sosialistisk Venstreparti blitt enige om statsbudsjettet for 2023. 18 
Her er noen av punktene som vil påvirke studenter etter at regjeringen forhandlet frem et 19 
flertall med SV: 20 

21 
Regjeringens forslag om å innføre en tilskuddsordning for energitiltak i studentboliger er 22 
fjernet. Dette betyr at det er fjernet 141,5 millioner kroner som var ment til at samskipnader 23 
kunne energieffektivisere boliger, få ned energikostnader og dermed holde leieprisen nede. 24 

25 
Det kuttes 20 mill. kr. fra prosjektmidler for studentrettede tiltak gjennom Helsedirektoratet, 26 
som vår egen Ansvarsfull. 27 

28 
Det kuttes 31 millioner kroner i velferdsarbeidet gjennom Kunnskapsdepartementet. 29 

30 
Regjerings forslag om økt kostnadsramme for studentboligbygging består, men 31 
tilskuddssatsen blir kun prisjustert. 32 

33 
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Studiestøtten for fulltidsstudenter øker med 163 kr i måneden sammenlignet med regjeringens 34 
forslag. 35 
 36 
Det legges opp til ytterligere innstramninger i regulering av barnehager. Regjering og SVs 37 
regulering av barnehager har frem til nå likestilt samskipnadens barnehager med 38 
kommersielle barnehager. Det er derfor grunn til å tro at også denne innstramningen kan 39 
ramme studenter på en negativ måte. 40 
 41 
 42 
Mediedekning 43 
 44 
29.11.2022 Studentledere: Kansellering hjelper ikke saken vår. Verdens gang. 45 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8JGvqr/studentledere-kansellering-hjelper-ikke-vaar-46 
sak  47 
 48 
29.11.2022 Anbefaler studentene å møte Ola Borten Moe og ta et oppgjør med ham. Khrono. 49 
https://khrono.no/anbefaler-studentene-a-mote-ola-borten-moe-og-ta-et-oppgjor-med-50 
ham/737920 51 
 52 
30.11.2022 Uenig i hva, Fjellheim? Nordnorsk debatt. https://www.nordnorskdebatt.no/uenig-53 
i-hva-fjellheim/o/5-124-212958  54 
 55 
 56 
 57 
 58 

«Rettferdighetens kvern maler langsomt. 59 
Når den er ferdig, er det ingen som husker hvorfor den malte.» 60 

Jan P. Syse, tidl. statsminister 61 
 62 

 63 
 64 
Med vennlig hilsen, 65 
Jonas Toft 66 
Leder 67 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 68 
leder@sp.uit.no 69 
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Orientering Nestleder 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM4 
Ansvarlig: Studentparlamentets nestleder, Erling Petter Hæsken Trones 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede parlamentsvenner, 1 
 2 
Siden sist har jeg hatt en aldri så liten ferie, så det er ikke veldig mye å orientere om. 3 
Men under ferien og utenfor ferien har ganske mye tid gått til å organisere arrangement i 4 
skrivende stund arrangeres. European University Alliance for Global Health (EUGLOH) sitt 5 
student team har invitert seg selv til UiT og Tromsø for å prestere den europeiske universitets-6 
alliansen som UiT ble en del av i sommer i år. De visst på er runde til de nye universitetene i 7 
alliansen som ble med i EUGLOH 2.0. I en tid samarbeid i Øst har blitt vanskeligere, har UiT 8 
sett sør over for nye samarbeidspartnere. 9 
Er det ønskelig å lære mer om EUGLOH er det bare å komme innom AU-kontoret for gløgg 10 
og kaffe og ta en prat. Eller de fantastiske studentene som blir med og blir bedre kjent med 11 
EUGLOH sammen med meg. 12 
 13 
 14 
 15 

“What’s on the paper, that tells a story that we want to tell. But what’s not on the paper, 16 
that’s what people remember” 17 

- Jason Atwood, Deputy Director of FBI .  18 
 19 

 20 
 21 
Med beste hilsen, 22 
Erling Petter Hæsken Trones 23 
Nestleder 24 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 25 
nestleder@sp.uit.no 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
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Orientering Velferdsansvarlig 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM 4 
Ansvarlig: Studentparlamentets Velferdsansvarlig, Nora Frøen 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede Parlament, 1 
 2 
 3 
Café Bodega 4 
Fra 30.11 har vi satt i gang et trivselstiltak i Café Bodega med gratis gløgg og pepperkaker til 5 
alle studenter i Tromsø. Jeg har satt i gang mye promotering, men per dags dato er det lavt 6 
oppmøte. Jeg samarbeider nå med Synlighets- og promoteringskomitéen for å utvikle bedret 7 
synlighet til tiltaket. Tiltaket skal også nå sendes ut i det ukentlige nyhetsbrevet til de 8 
internasjonale studentene.  9 
 10 
Samhandlingsmøte med samskipnaden 11 
Likestillingsansvarlig og jeg var på møte med Samskipnadens Digitalsjef Jorg Janssønn 12 
Hauan og Fagsjef mat og drikke Bård Nordtømme. Muligheter for en automatisk 13 
gavekortløsning ble diskutert, da muligheter for å eksempelvis kunne gi et gavekort til alle 14 
som deltar på spørreundersøkelser har vært etterspurt fra blant andre Prosjektet Sunne valg for 15 
alle, som utvikler en trivselsundersøkelse for studenter ved UiT, Tromsø Campus.  16 
 17 
Ressursteam Førsteårsopplevelsen 18 
Mentorkonferansen, i regi av Ressursteam Førsteårsopplevelsen, er nå for det meste 19 
ferdigstilt. UiT har som mål at alle studenter skal være omfattet av en mentorordning. En 20 
mentor kan bidra til at nye studenter raskere blir faglig og sosialt integrert i studiet og i 21 
studiemiljøet. Mentorordninger er et viktig bidrag for å skape en god førsteårsopplevelse for 22 
UiT-studentene. Målgruppa er både de som har erfaring med mentorrdninger og de som er 23 
nysgjerrige på hva som skal til for å lage en god mentorordning på sitt studieprogram, institutt 24 
eller fakultet. Vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og engasjerte studenter fra alle 25 
fakultet og alle campuser ønskes velkommen til å delta. Dato er fastsatt til 22.02.2023 kl. 26 
10:00 – 15:00.   27 
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TKSU 28 
I møtet med Tromsø Kommune Studentutvalg, som leder og jeg deltok på, behandlet vi 29 
kommunen sin fordeling av tilskudd til idrett, friluftsliv og kultur for høsten 2022. 30 
 31 
 32 
Med vennlig hilsen, 33 
Nora Frøen 34 
Velferdsansvarlig 35 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 36 
Velferd@sp.uit.no 37 
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Orientering Utdannings- og forskningsansvarlig 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM4 
Ansvarlig: Studentparlamentets Utdannings- og forskningsansvarlig, Robin Johansen 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede Studentparlament, 1 
 2 
Perioden siden sist vi samlet oss for å diskutere studentpolitikk og fordelte 3 
semesteravgiftsmidler til våre store studentforeninger har vært intensiv. Førstkommende helg 4 
kommer både Norsk studentorganisasjon (NSO) og studenter fra EUGLOH på besøk til 5 
campus Tromsø, noe som gir en svært hektisk helg for undertegnede og arbeidsutvalget for 6 
øvrig. 7 
 8 
Det vil denne gangen også komme en muntlig orientering med ting som ikke kommer med i 9 
denne skriftlige orienteringen. Undertegnede har blant annet blitt invitert til å ta del i en 10 
panelsamtale under UiTs Utdanningskvalitetskonferanse 2022, noe som blir svært interessant 11 
å få ta del i. Det er blitt valgt ut fem spor som blir å gå parallelt på programmet, disse er: 12 
internasjonalisering, åpen utdanning, læringsdesign, vurdering og arbeidslivsrelevans. 13 
 14 
Møte i Digital Tjenesteleveranse (DTL): 15 
I perioden siden sist parlamentsmøte har DTL kun hatt ett møte. Det gikk av på onsdag 23. 16 
november, og var et kort møte grunnet praktikaliteter. Av den grunn ble blant annet 17 
oppfølgingen av saken om Back-up Policy på M365 som ble orientert om på SPM2 utsatt. En 18 
kort sak om auto-transkripsjon i Word ble presentert, der det er tenkt at det skal bli mulig å 19 
automatisk transkribere, enten ved at en laster opp et ferdig lydopptak (lydfil med opptak av 20 
intervju/samtale), eller en kan starte transkribering gjennom et direkte opptak. Dette er en 21 
funksjon undertegnede er helt sikker på at også studenter kan nyte godt av. 22 
 23 
DTL gjorde et vedtak som godkjenner bruk av en tjeneste kalt FindTime til brukere på UiT. 24 
Dette er en tjeneste som lar inviterte stemme over alternative møtetidspunkter, og som har 25 
praktiske integrasjoner med Outlook. Dett er en tjeneste som i mindre grad påvirker det store 26 
flertallet av studenter, men de som er aktive i forskjellige studentforeninger og liknende kan 27 
dra stor nytte av en slik funksjon når større møter planlegges. 28 
 29 
Møte i Strategisk Utdanningsutvalg (SUV): 30 
Fredag 25. november hadde SUV sitt siste møte dette semesteret. Det var blant annet en 31 
diskusjonssak rundt hvordan opplæringen av de tillitsvalgte foregår på universitetet. Denne 32 
oppgaven er definert som fakultetenes oppgaver, og hvordan de har valgt å løse denne 33 
oppgaven varierer i stor grad. Mange fakulteter ser det fortsatt som ressurskrevende og 34 
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utfordrende å få på plass gode ordninger for opplæring av tillitsvalgte. Av den grunn var det 35 
et ønske at utvalget skulle diskutere hvordan en på best mulig måte kunne få i stand et 36 
samarbeid mellom enhetene rundt dette, men uten å ta over eller ødelegge for de 37 
studentdrevne opplæringsoppleggene som fungerer godt på enkelte av fakultetene. 38 
 39 
Medlemmene av utvalget hadde også en gjennomgang av tilbakemeldinger og erfaringer fra 40 
NOKUT sitt tilsyn, og hva en hadde lært av tilsynet. Ingen konklusjoner fra den sakkyndige 41 
komitéen er blitt gitt enda, gjennomgangen handlet mest om hvordan representantene fra 42 
utvalget hadde oppfattet besøket og dialogen med komitéen. Den gjengse oppfatningen var at 43 
møtene hadde gått bra, og at alle representantene hadde klart å svare godt for seg. Likevel satt 44 
en og følte på at tiden hadde vært veldig knapp, og at man gjerne skulle hatt litt mer tid. 45 
 46 
Utvalget diskuterte også innretningen av UiT-talents utlysning, da spesielt med tanke på 47 
hvordan evalueringen av søknadene skal foregå, og hvem som bør vedta tildelingene. 48 
Medlemmene ble også presentert for et svært tidlig utkast til utdanningsmeldingen. Dette er et 49 
svært dokument som allerede er på 85 sider, og som dekker temaer som det systematiske 50 
kvalitetsarbeidet, åpen utdanning, internasjonalt samarbeid og gjennomstrømming på ph.d-51 
utdanningene. Innenfor temaet internasjonalt samarbeid fikk studentrepresentantene frem at 52 
det er viktig at hva angår studentmobilitet, så må utveksling være «opt-in» og ikke «opt-out». 53 
 54 
Webinar: Hvordan kan vi sammen styrke studentdemokratiet? 55 
Tirsdag 29. november deltok undertegnede på vegne av Studentparlamentet på et webinar 56 
initiert av styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) sin handlingsplan for 2021-2023. I 57 
2022 er det spesielt fokus på styrking av studentdemokratiet, og i den sammenheng arrangerte 58 
Norsk studentorganisasjon (NSO) og UHR i fellesskap webinaret. Målgruppen var rektorer, 59 
prorektorer, studiedirektører, studentpolitikere og andre som har en rolle for å tilrettelegge for 60 
studentdemokratiet.  61 
 62 
Møte i Læringsmiljøutvalget (LMU): 63 
LMU arrangerte sitt andre møte dette akademiske året onsdag 30. november. Som deres 64 
læringsmiljø-ansvarlig har arbeidsutvalget bedt om og fått innvilget at jeg skal ha fast 65 
observatørplass i utvalgets møter, i tillegg til at dere har valgt meg til å være vararepresentant 66 
i dette utvalget. Grunnet frafall fra et av utvalgets medlemmer rykket jeg opp til 67 
stemmeberettiget utvalgsmedlem for dette ene møtet. 68 
 69 
Møtet begynte med en orientering fra utvalgets leder, Victor Zimmer. Som leder av LMU har 70 
Zimmer fast observatørplass i arbeidsmiljøutvalget ved UiT (AMU), og orienterte fra dette 71 
møtet. Noe som utvalget ble bedt om å tenke videre på er hvorvidt en kan lære av AMUs 72 
arbeidsmiljødag, og hvorvidt LMU kunne tenkes å arrangere en læringsmiljødag, selv om 73 
slike dager medfører store kostnader. 74 
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Representanter fra utvalget var involvert i NOKUTs institusjonsbesøk, og medlemmene var 75 
godt fornøyde med opplegget. Forut for tilsynet hadde man satt i stand et digitalt 76 
forberedelsesmøte, noe som var oppfattet som svært nyttig. En følte også at man hadde en god 77 
dialog med den sakkyndige komitéen, der det var spesielt mye interesse rundt hvordan LMU 78 
ved UiT fungerer på tvers av de forskjellige campusene. 79 
 80 
Utvalgets medlemmer ble også presentert for resultatene fra undersøkelsen SHoT, og funnene 81 
fra disse. Det var spesielt enkeltområder som utvalget ønsket å se nærmere på. Særlig ønsket 82 
LMU å jobbe med aktørene som jobber med studentmottak ved studiestart, da det viser seg at 83 
nye studenter ved UiT er mindre fornøyde med mottaket enn landsgjennomsnittet. Utvalget 84 
ønsker også at fadderordningene ved institusjonene skal koble det faglige og sosiale sammen 85 
bedre enn hva som er tilfellet. LMU ønsket i tillegg å ha en oppfølgingssak med forslag til 86 
stimulering til alkoholfrie og alkohollette arrangementer. 87 
 88 
 89 

«Du kan ikke beskylde meg for å være en besserwisser bare fordi du alltid tar feil!» 90 
-Martin Kellerman (48), Tegneserieskaper 91 

 92 
 93 
 94 
Med vennlig hilsen, 95 
Robin Johansen 96 
Utdannings- og forskningsansvarlig 97 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 98 
utdanning@sp.uit.no  99 
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Orientering Karriere-, likestilling- og bærekraftsansvarlig 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM4 
Ansvarlig: Studentparlamentets Karriere-, likestilling- og bærekraftsansvarlig, Fredrik Askim 
Sakstype: Orientering 

 
 

Orientering 1 
Samhandlingsmøte samskipnaden 2 
Jeg deltok på et samhandlingsmøte med Samskipnaden sammen med Nora, for å ta opp saken 3 
med gratis sanitærprodukter. De var positivt innstilt, men mente det var bedre å ta det opp 4 
ordentlig i et møte med helseavdelingen, som er 9. desember. Jeg vil dermed orientere mer 5 
om dette under SPM4. Målet som det foreligger nå er at Samskipnaden vil bidra med 6 
økonomisk støtte, og at UiT tar seg av den administrative delen av prosjektet. Jeg mener og 7 
tror at dette børe være mulig å gjennomføre før perioden er over. 8 
 9 
Likestilling- og mangfoldsutvalget 10 
Den 29. november deltok jeg på et møte med Likestilling- og mangfoldsutvalget som vara for 11 
Rune. Der var hovedsakene videre behandling av handlingsplanen, og informasjon rundt 12 
varslingssaker på UiT. 13 
 14 
Handlingsplanen begynte vi med på det første møtet, tidligere i år, men den må være ganske 15 
grundig, så den ble ikke helt ferdig. Regner med at den ferdigstilles til neste møte, som vil 16 
være på nyåret en gang. 17 
 18 
Informasjonen om varslingssaker var veldig interessant, men antall varslingssaker om 19 
trakassering/mobbing, både mellom studenter, og studenter og ansatte, var ganske stort. Saken 20 
om workshops om trakassering og grensesetting, som er blitt omformatert til bl.a. å ha en 21 
forebyggende del, kan være med på å begrense mengden av disse hendelsene. 22 
 23 
Etter møtet utvalget en omvisning på Polarmuseets nye utstilling som var satt opp til skeivt 24 
kulturår, som viste frem den skeive siden av norsk polarhistorie. Dette viste at alle ting har 25 
flere sider, og ikke alltid er som man først tror. Omvisningen var veldig lærerik, og kommer 26 
til å være en inspirasjon til framtidig arbeid i utvalget. 27 
 28 
LMU 29 
Læringsmiljøutvalget hadde møte den 30. november, og blant sakene som ble tatt opp der var 30 
SHoT-undersøkelsen, og læringsmiljøhåndboken. Delen med SHoT-undersøkelsen fokuserte 31 
på mye av det samme som saken om varslingssaker under likestilling- og 32 
mangfoldsutvalgsmøtet. Utvalget kom frem til å avvikle læringsmiljøhåndboken for studenter, 33 
til fordel for en digital løsning på nett. 34 
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 35 
Dette var årets siste møter i LMU og likestilling- og mangfoldsutvalget, og jeg ser frem til å 36 
fortsette arbeidet med disse organene neste år. 37 
 38 

«Femor pinguia-servant vitas.» 39 
 40 

 41 
 42 
 43 
Med vennlig hilsen, 44 
Fredrik Askim 45 
Karriere-, likestilling- og bærekraftsansvarlig 46 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 47 
fredrik@sp.no 48 
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Orientering fra styret I Norges Arktiske 
Studentsamskipnad 
Ærede parlament 

Styret i Samskipnaden har ikke hatt møte siden forrige parlamentsmøte. Vi har neste møte 6. 

desember og jeg vil orientere muntlig for parlamentet da. 

Hvis det er noe spesielt noen ønsker å spørre om, gjerne send inn på forhånd, det settes pris på. 

Med vennlig hilsen 

Daniel Hansen Masvik 

Styreleder Norges Arktiske Studentsamskipnad 
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SAK 43-22/23 Valg til studentprestenes råd (2 års varighet) 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Studentparlamentet skal velges en fast representant og en vararepresentant til studentprestenes 1 

råd, med funksjonstid fra og med 01.02.2023 og frem til 31.01.2025. 2 

 3 

Det er et ønske fra studentprestene om kontinuitet lagt opp til at det velges én 4 

studentrepresentant og en vara representant hvert år med to års varighet. 5 

 6 

Studentprestenes råd møtes til vanlig 2 – 4 ganger per semester og tar opp alt som er relevant 7 

for tjenesten studentprestene yter. 8 

 9 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Studentparlamentet velger [Person 1] til studentprestenes råd, med [Person 2] som 

vararepresentanter i prioritert rekkefølge. 
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SAK 44-22/23 Valg til Universitetsbibliotekenes styre 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Studentparlamentet skal velges to faste representanter og to vara representanter til 1 

Universitetsbibliotekenes styre, med funksjonstid fra og med 01.01.2023 og frem til 2 

31.12.2023. 3 

 4 

Styret har ansvar for all virksomhet knyttet til universitetsbibliotekene, med tilhørende 5 

enheter som RESULT og HELPED. Styret legger strategi og budsjett for 6 

Universitetsbibliotekene og forvalter også litteraturbudsjettet. 7 

 8 

Universitetsbibliotekene er både en viktig tjeneste for studentene og ansvarlig for store og 9 

hyppig brukte læringsarealer. 10 

 11 

Vervet er honorert etter UiTs retningslinjer for honorering av studentrepresentanter. 12 

 13 

Mer informasjon om styret, er å finne på universitetets nettsider: 14 

https://uit.no/ub/om/ledelseogstyre 15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Studentparlamentet velger [Person 1] og [Person 2] til Universitetsbibliotekenes styre, med 

[Person 3] og [Person 4] som vararepresentanter i prioritert rekkefølge. 
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SAK 45-22/23 Valg til universitetets priskomité  

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Det skal velges en fast og en vararepresentant til universitetets priskomité.  1 

 2 

Universitetets priskomité har ansvar for å innstille på vinnere av prisene som deles ut ved 3 

UiTs årsfest ovenfor Universitetsstyret. Nominasjonsprosessen begynner i desember 2022 og 4 

komiteen begynner arbeidet sitt på vårsemesteret når nominasjonene er mottatt. Utvalget 5 

møtes det antall ganger som er nødvendig for å komme med en innstilling. Vervets varighet er 6 

fra dags dato og frem til 31.07.2023. 7 

 8 

Prisene er etter planen: 9 

• Formidlingsprisen 10 

• Forsknings- og utviklingsprisen 11 

• Utdanningsprisen 12 

• Likestillingsprisen 13 

• Innovasjonsprisen 14 

• Pris til yngre forsker 15 

• Arbeidsmiljøprisen 16 

 17 

Vervet er honorert etter UiTs retningslinjer for honorering av studentrepresentanter. 18 

 19 

Komitéens statuetter er å finne her: 20 

https://uit.no/Content/755573/cache=1637589563000/Statutter+2021.pdf 21 

 22 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet velger [Person 1] fast representant til universitets priskomité, med 

[person 2] som vara representant. 

 

 

14

https://uit.no/Content/755573/cache=1637589563000/Statutter+2021.pdf


 01.12.2022 

   

  

  

 

1  

SAK 46-22/23 Møteplan for vår 2023 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Det foreslås følgende møteplan for Studentparlamentet for vårsemesteret 2022, bestående av 1 

fem parlamentsmøter, samt konstituerende møte for det neste Studentparlamentet. 2 

 

 Dato: Merknad: 

SPM5 Fredag 10. februar  

SPM6 Torsdag 2. mars  

SPM7 Torsdag 30. mars  

SPM8 Torsdag 11. mai Vårfordeling 

SPM Konstituerende 2023 Torsdag 25. mai Konstituerende 

SPM9 Torsdag 8. juni  

 

 

Forslag til vedtak:  

• Møteplanen vedtas slik den foreligger 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på å vedta forslag til 

vedtak. 
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1  

SAK 47-22/23 Dato og varighet for listevalg til Studentparlamentet 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Studentparlamentet fastsetter selv dato og varighet for dets årlige listevalg.  1 

 2 

Dato og varighet for listevalget er regulert i «§4.2 Valgavvikling» i «Valgreglement for 3 

Studentparlamentet».  4 

 5 

Det foreslås at listevalget starter 10. mars 2023 med en varighet på 14 dager. Valget stenger 6 

da 24. mars 2023, tidspunkter fastsettes av valgstyret. 7 

 8 

Studentparlamentets valgreglement §4.3.2 gjør klart at valglistene må være overgitt 9 

Arbeidsutvalget eller Studentparlamentets organisasjonskonsulent innen to uker før første 10 

valgdag. Gitt foreslått valgperiode vil dette si at lister til valget skal være overgitt senest 11 

torsdag 23. februar 23:59:59. Lister levert etter dette oppfyller ikke formelle krav for å stille 12 

til valg. 13 

 14 

Ved eventuelle spørsmål om frister eller annet knyttet denne sak, oppfordres det til å kontakte 15 

arbeidsutvalget, organisasjonskonsulenten eller kontroll- og organisasjonskomitéen snarest. 16 

 

Forslag til vedtak: 

• Listevalget til Studentparlamentet avholdes 10. - 24. mars 2023 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på å vedta forslag til 

vedtak. 
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SAK 48-22/23 Valg til programstyret for universitetspedagogikk 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM4 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
Sakstype: Valg 

 

 
I 2019 ble det besluttet at det skal etableres et programstyre for universitetspedagogikk ved 1 
UiT. Styret skal: 2 

 bidra til å sikre forankring av de universitetspedagogiske tilbudene til 3 
fakultetene/UMAK. 4 

 bidra til samarbeid og involvering omkring universitetspedagogiske fagtilbud mellom 5 
Result og fagmiljøene ved fakultetene/UMAK 6 

 sikre prioriteringer og bruk av faglige ressurser på de universitetspedagogiske 7 
fagtilbudene 8 

 bidra til at det samlede ressursgrunnlaget for de universitetspedagogiske tjenestene til 9 
enhver tid er tilstrekkelig store til at vedtatte målsettinger kan innfris 10 

 sikre bred involvering og felles ansvar i forbindelse med utvikling og videreutvikling 11 
av universitetspedagogiske fagtilbud med tanke på hvordan slike tilbud skal utformes 12 
og tilbys 13 

 bidra til at innhold i kvalifiserende kurstilbud til enhver tid er oppdatert og i tråd med 14 
faglige standarder 15 

 kvalitetssikre kvalifiserende kurstilbud gjennom evaluering og oppfølging 16 
 17 
Styrets sammensetning er følgende: 18 

 Leder ved Result er leder for programstyret. 19 

 To medlemmer fra Det helsevitenskapelige fakultet. 20 

 To medlemmer fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 21 

 Ett medlem fra hvert av de øvrige fakultetene/UMAK. 22 

 En student oppnevnt av Studentparlamentet. 23 
 24 
Programstyrets sammensetning skal til enhver tid gjenspeile både et brukerperspektiv og et 25 
lederperspektiv. Programstyret velges i utgangspunktet for tre år, men arbeidsutvalget mener 26 
at det er hensiktsmessig at studentrepresentanten velges for ett års, slik som ved valg til de 27 
fleste andre styrer ved UiT.  28 
 
Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet velger [Person 1] fast representant til programstyret for 
universitetspedagogikk, med [person 2] som vara. 
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