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Møteinnkalling til SPM2 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 Dato:  20. oktober 2022 
 Tid:  Kl. 17:00 
 Sted:  Auditorium 2, Teorifagbygget Hus 1, UiT Tromsø 

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 er 17. november 2022 

Saker, 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 
Fast Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Fast Godkjenning av referat fra SPM1 og SPMX0 
Fast Orientering Leder

SAKSTYPE  
Vedtak 
Vedtak 
Orientering

Fast Orientering Nestleder Orientering
Fast Orientering Velferdsansvarlig Orientering
Fast Orientering Utdanningsansvarlig Orientering
Fast Orientering Karriere- Likestilling- og bærekraftsansvarlig Orientering 
Fast Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret Orientering 
Fast Orientering Studentrepresentantene i samskipnadsstyret Orientering 
20-22/23 Revidering av forretningsorden Vedtak
61-21/22 Bekreftelse av navneendring Vedtak
32-22/23 Opprettelse av komitéer Vedtak
34-22/23 Valg til synlighets- og promoteringskomitéen Valg 
33-22/23 Valg til velferdspolitisk komité Valg 
35-22/23 Valg til etikkomitéen Valg 
36-22/23 Nødnummer på kort Vedtak
37-22/23 Ønsker og behov for internasjonale studenter ved UiT Vedtak 
38-22/23 Høringssvar til endringer i UH-loven Orientering 
39-22/23 Orientering oppklarings- og dialogmøte  Vedtak 
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Orientering Leder 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM2 
Ansvarlig: Studentparlamentets Leder, Jonas Toft 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede Studentparlament, 1 
 2 
Mål- og utviklingssamtaler 3 
Det har blitt holdt mål- og utviklingssamtaler mellom enkeltmedlemmer av arbeidsutvalget og 4 
leder og organisasjonskonsulent. Samtalene skal fungere som et forum hvor rammene for 5 
arbeidet i Studentparlamentet diskuteres, samt holdninger og verdier som brukes til å nå 6 
personlige og organisatoriske mål. Samtalene er et frivillig tilbud for det enkelte AU-medlem, 7 
og er fortrolig. 8 
 9 
Strategisamling 10 
12. september holdt arbeidsutvalget en strategisamling på UiTs samiske kulturhus, Árdna. 11 
Slike samlinger gir arbeidsutvalget anledning til å se landskapet vi arbeider i med et bredere 12 
blikk, hvor vi også planlegger hvordan arbeide med våre langsiktige mål. Samlingen er også 13 
et avbrekk fra kontorarbeidet, hvor arbeidsutvalget får litt stueforandring og får rom til å 14 
reflektere over både hva vi gjør, men enda viktigere hvordan vi gjør det. 15 
 

 
Arbeidsutvalget poserer for bilde til samskipnaden  
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Møte med næringsministeren  16 
27. september møtte jeg med næringsministeren, Jan Christian Vestre, for å diskutere 17 
næringslivets behov og fremtid i Nord-Norge. Som del av opplegget, holdt jeg en kort 18 
innledning hvordan det er å være ung i Nord-Norge, sammen med en representant fra Tromsø 19 
Ungdomsråd. Blant temaene vi var innom, var bolyst, psykisk helse og kulturtilbud. 20 
 21 
Arctic Five Students Team 22 
5. til 8. oktober møttes studentrepresentanter fra Arctic Five-samarbeidet i Lappland. 23 
Gjennom møtet utarbeidet vi nye retningslinjer for samarbeidet, blant annet gjennom å 24 
beskrive formålet med samarbeidet. Studentdemokratiene blant de dem universitetene har 25 
noen felles særtrekk som skiller oss fra andre studentdemokratier, gjennom blant annet vår 26 
geografiske plassering i nord, demografiske trekk og nærhet til hverandre. Samtidig er vi 27 
svært ulike på enkelte områder, blant annet gjennom hvordan vi finansieres, hvilke forhold vi 28 
har til våre universiteter og hvordan studenter i de ulike landene har fordelt ansvar for 29 
studentvelferdstjenester 30 
 31 
Neste fysiske samling i samarbeidet vil være i medio februar, mens det vil holdes digitale 32 
møter cirka en gang i måneden frem til dette.  33 

 

 
Studenter på samling i A5-samarbeidet 

 
Samarbeidsavtale mellom Studentparlamentet og UiT 34 
Studentparlamentets samarbeidsavtale med universitetet er nå oppe til revidering. Avtalen ble 35 
sist endret i 2017, og siden den gang har vi opplevd at ting har forandret seg, både med våre 36 
egne behov og behovene til de rundt oss. Det planlegges et møte mellom Studentparlamentet 37 
og UiT for gjennomgang av avtalen, slik at vi får den oppdatert til å ivareta de behov og 38 
endringer som har kommet frem de siste fem årene. 39 
  40 
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Statsbudsjett for 2023 41 
Støre-regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023, som påvirker oss 42 
studenter på flere måter, både i positiv og negativ favør. Blant de positive sakene i 43 
statsbudsjettet, er en økning i kostnadsrammen for bygging av boliger i regi av samskipnader. 44 
Økningen på nesten 50% vil gjøre det enklere for samskipnader å bygge nye boliger. Samtidig 45 
gir ikke regjeringen noe særlig økning i tilskudd til boligbygging, som betyr at vi studenter 46 
må ta en større del av regningen for boligbygging. Regjeringen setter heller ikke av mer 47 
penger til studentboliger enn i forrige budsjett, og beholder dermed nivået på 1650 nye 48 
boliger i året, som er under regjeringens eget mål om 3000 boliger 49 
 50 
Regjeringen foreslår heller ikke å øke studiestøtten utover prisjustering. Det er gledelig at 51 
regjeringen foreslår å prisjustere studiestøtten, og dette er noe vi studenter dessverre ikke kan 52 
ta forgitt.  53 
 54 
Regjeringen forslår også å innføre en studieavgift for studenter som ikke er på utveksling og 55 
kommer utenfor EU/EØS. Forslaget krever lovendring, og er nå utpå høring. Det er vanskelig 56 
å se hvordan forslaget er forenelig med regjeringens egen politikk om at høyere utdanning 57 
skal være gratis i Norge, også for internasjonale studenter, slik det står skrevet i 58 
Hurdalsplattformen. 59 
 60 
Tillitsvalgtkonferanse Narvik 61 
Campustinget i Narvik avholdt sin tillitsvalgtkonferanse 13. oktober, hvor Studentparlamentet 62 
fikk holde et innlegg om hvem vi er, og hvordan vi arbeider. I tillegg var flere andre innledere 63 
også til stede, deriblant studentombudet. Tillitsvalgtkonferansen var også en fin mulighet til å 64 
bli enda bedre kjent med studentene i Narvik, og jeg håper at jeg får mulighet til å også delta 65 
på slike samlinger gjennom de andre campustingene i nær fremtid. 66 
 67 
Studentpolitisk toppmøte 68 
18. oktober deltar jeg på Studentpolitisk toppmøte 2022. I flere år har minister for høyere 69 
utdanning invitert til slike møter, som fungerer som et forum mellom studentledere og 70 
Kunnskapsdepartementet. Årets tema er studentboligbygging, med fokus på hva som skal til 71 
for å bygge flere studentboliger og hvordan påvirke egen samskipnad til å gjøre dette. I tillegg 72 
vil også statsbudsjettet diskuteres.  73 
 74 
Studentparlamentets regnskap 75 
Arbeidsutvalget har arbeidet intensivt med å innhente alt av dokumentasjon nødvendig for å 76 
få Studentparlamentets regnskap sendt inn til godkjenning av vår revisor, KPMG. Per i dag er 77 
det for store mangler av dokumentasjon i regnskapet vårt til at KPMG behandle regnskapet. 78 
Dette betyr at Studentparlamentet ikke vil få godkjent regnskapet innen UiT skal behandle 79 
vårt innspill om tilskudd for 2023. Som konsekvens av dette, vil ikke Studentparlamentet få 80 
utbetalt nye midler, og må bruke av sin økonomiske buffer for å opprettholde drift. Denne vil 81 
være tilstrekkelig for å drifte Studentparlamentet i anslagsvis fire måneder. 82 
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Mediedekning 83 
 84 
08.09.2022. Sjokkrapport om tromsøstudentenes helse: -Helt vanvittige tall. Nordlys 85 
https://www.nordlys.no/sjokkrapport-om-tromsostudentenes-helse-helt-vanvittige-tall/s/5-34-86 
1669974 87 
 88 
09.09.2022. Pressemelding: Ferske tall om studentenes helse og trivsel. NTB/UiT 89 
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ferske-tall-om-studentenes-helse-og-trivsel-90 
invitasjon-til-presentasjon-av-lokale-tall-fra-shot-91 
2022?publisherId=17847822&releaseId=17940531 92 
 93 
14.09.2022. Disse studentene kan få tilbake penger. VG. 94 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P496bJ/disse-studentene-kan-faa-tilbake-penger 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Est citius epistula electronicarum. » 
 
 
Med vennlig hilsen 
Jonas Toft  
Leder  
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 
leder@sp.uit.no  
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Orientering Nestleder

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM2
Ansvarlig: Studentparlamentets nestleder, Erling Petter Hæsken Trones
Sakstype: Orientering

Ærede parlamentsvenner,1
2

Siden sist har det for det meste blitt for det meste mange organisatoriske oppgaver for meg,3
som blant annet sakspapirer, reglementer, mandater og mer andre generelle oppgaver.4

5
Det har vært mye arbeid rundt planleggingen og gjennomføringene med SPM0X er 6
gjennomført, og vi har et arbeidsprogram. 7
Arbeidsutvalget har smått begynt å presentere det nå vedtatte arbeidsprogrammet til 8
Samskipnaden og rektoratet, hvor de allerede har gitt sinne tanker rundt det.9

10
Det har vært mye å henge i innenfor internasjonalisering den siste måneden. Med det som 11
skjer i Iran hvor det ble holdt en minnesmarkering utenfor teorifagskantinen, og spørsmålene 12
rundt studieavgift for internasjonale studenter i forslaget til statsbudsjettet 2023 fra 13
Regjeringen. Arbeidsutvalget har også på lik linje med UiT sendt en støtteerklæring om å 14
forslå Tromsø som European Youth Capital i 2025.15
Fredag 14.oktober er jeg blitt invitert av Erasmus Student Network for å holde en 16
hilsningstale for National Assembly som i år avholdes i Tromsø. 17

18
Super-SU, møteorganet mellom arbeidsutvalget og studentutvalgene er tilbake og første møte 19
er gjennomført. Det startet med en relativ uformell prat om hvor de ulike partene presenterte 20
seg og fortalte om organet deres og hva slags tanker og de forventninger til møteorganet. 21
Blant sakene som ble tatt var nettside, honorar av student tillitsvalgte, mappevurdering, 22
hvordan søknadsprosessen ved linjeforeningene fungerer ved de forskjellige studentutvalgene.23
Det var en arena studentutvalgene brukte aktivt for å lære mer av de forskjellige 24
studentutvalgene, så arbeidsutvalget vil si første møte var vellykket.25

26
19-22 september reiste arbeidsutvalget til Trondheim og deltok på U5, et samarbeid med27
studentdemokratiene ved de fem største universitetene i Norge, Studenttinget NTNU, 28
Studentparlamentet UiB, Studentparlamentet UiO og Studenttinget NMBU (eller UMB som 29
jeg kaller det fortsatt). Flere gode diskusjoner om flere forskjellige temaer som Opptak til 30
høyere utdanning, UH-lov, Språk, internasjonalisering og integrering og mer. Omvisning på 31
flere av «campusene» i Trondheim, blant annet på velkjente «Samfunnet».32
På U5 arrangerte UiT en bolk om valg, hvor Robin gjorde en fantastisk innsats sammen med 33
meg. Det startet med å prate om hvordan de ulike studentdemokratiene arrangerte valg. Og34
det ble etter hvert en forrykende diskusjon om listevalg, men det var uansett en god 35
erfaringsutveksling.36

37
38
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39
“Mornings are for coffee and contemplation”40

- James "Jim" Hopper, Politiinspektør.41
42
43
44

Med beste hilsen,45
Erling Petter Hæsken Trones46
Nestleder47
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet48
nestleder@sp.uit.no / internasjonal@sp.uit.no 49

50
51
52
53
54
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Orientering Velferdsansvarlig

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: 20.10.22
Ansvarlig: Studentparlamentets Velferdsansvarlig, Nora Frøen
Sakstype: Orientering

Ærede Studentparlament,1 
2 

Det har vært en hektisk periode siden sist ordinære Parliamentsmøte. Det har vært mange 3 
spennende prosjekter og relevante reiser som har tatt mye tid, men har til gjengjeld vært 4 
veldig givende. 5 

6 
Siden arbeidsprogrammet ble vedtatt på SPMX0 har vi hatt gode føringer fra Parlamentet om 7 
hva de ønsker vi skal jobbe med. Vi har dermed kommet godt i gang med de prosjektene vi 8 
skal jobbe med dette året. Det ble også valgt inn representanter til mange komitéer, som har 9 
gjort det mulig å komme ordentlig i gang med forberedelsene til SPM3, og høstfordelingen.10

11
Semesteravgiftskomitéen og høstfordelingen: 12
Etter en litt forsinket start har vi nå kommet godt i gang med Semesteravgiftskomitéen, 13
heretter SemKom, og har gjennomført det første møtet digitalt 26.09.22. Det er satt opp en 14
møterekke med fire digitale tre-timers møter og ett fysisk fulldagsmøte før 1. november, og vi 15
håper på å få fullført arbeidet i god tid før høstfordelingen på SPM3.16

17
Vi har to hovedtildelinger i løpet av et år, hvor det i høstfordelingen deles ut betydelig mer18
penger enn i vårfordelingen. Kun et fåtall organisasjoner er søknadsberettiget i 19
høstfordelingen, blant annet Driv, TSI, DebutUKA og studentutvalgene. I vårfordelingen er 20
alle studentforeninger, med få unntak, støtteberettiget. 21

22
Kontroll- og organisasjonskomitéen, heretter KOK, har i år bistått oss i vurderinger av mange 23
søknader, da reglementet vårt er i kontrast med sedvane på enkelte områder. Dette gjelder 24
særlig §6 Søknader hvor punktene «Regnskap over foregående periode godkjent av årsmøte» 25
og «Budsjett for søknadsperioden godkjent av årsmøte» krever at budsjett og regnskap vedtas 26
av et årsmøte før det legges ved søknaden. Det er vanskelig for enkelte organisasjoner å få 27
godkjent regnskap og budsjett med i søknaden da de fleste legger opp årsmøte etter 28
søknadsfristen. Siden det er sedvane for organisasjoner å sende forslag til budsjett og 29
regnskap, har KOK «i år praktisert at søknadene er støtteberettiget så lenge de legger 30
ved forslag til budsjett og at det ettersendes godkjent budsjett» og at de «tolker likevel §9 som 31
at et årsmøte-godkjent budsjett kan ettersendes innen 90 dager etter vedtaket om 32
støttemidler». Den samme vurderingen er gjort for regnskap. 33

34
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Denne kontrasten mellom sedvane og reglement er svært tidskrevende, og gjør at 35
organisasjoner ikke står på lik fot i fordelingen, avhengig av om de har søkt i mange år eller 36
ikke. Mulige løsninger på dette før neste vurdering er å endre reglementet vårt for å tilpasse 37
oss organisasjonenes kalender, tvinge organisasjonene til å tilpasse seg vår, eller finne andre 38
gode løsninger.  Dette vil komme som en sak på SPM4.  39

40
Førsteårsopplevelsen: 41
Siden SPM1 har vi hatt to møter, 15.09 og 29.09, med Ressursteam Førsteårsopplevelsen, 42
som er et trepartssamarbeid mellom Studentparlamentet, UiT og Samskipnaden. 43
Hovedoppgaven til ressursteamet er å jobbe med tiltak som skal føre til at studentene får en 44
god start på studenttilværelsen. Ressursteamet skal legge til rette for å bedre samhandling 45
mellom enheter og campus for å løfte kvaliteten på mottaket og oppfølgingen av universitetets 46
studenter med mål om å bedre gjennomstrømming til normert tid og redusere frafall.  47

48
Ressursteamet jobber med å arrangere en mentorkonferanse for studentmentorer i mars 2023. 49
UiT har som mål at alle studenter skal være omfattet av en mentorordning. En mentor kan 50
bidra til at nye studenter raskere faglig og sosialt blir integrert i studiet og studiemiljøet, og 51
kan bidra til en bedre førsteårsopplevelse. Målgruppen for konferansen er vitenskapelige 52
ansatte og administrativt ansatte som har erfaring fra mentorordninger eller er nysjerrige på 53
hva som skal til for å lage en god mentorordning på sitt studieprogram. Ressursteamet 54
arrangerte den første mentorkonferansen i 2022. 55

56
Det jobbes med å søke om å være vertsuniversitet for EFYE, European First Year 57
Excperience, i 2026. Det er en konferanse som samler fagpersoner fra høyere utdanning fra 58
hele Europa og andre som er interessert i å dele idéer og erfaringer knyttet til å forbedre 59
studenters første studieår på universitetet. 60

61
Studentlivsseminar Harstad: 62
Utdanningsansvarlig, Robin Johansen, og undertegnede var på vegne av arbeidsutvalget på et 63
Studentlivsseminar i regi av Campustinget Harstad 30.09-01.10. Det var et svært vellykket 64
opplegg, med mange gode foredragsholdere, og jeg vil takke for invitasjonen til et godt 65
gjennomført opplegg. Spesielt givende var Workshop: Levende Campus, av Samskipnaden i 66
Harstad og Den nødvendige samtalen av Marte Seland. Vår fremragende ordstyrer, Daniel 67
Masvik, holdt et kurs i Debatteknikk som var veldig godt gjennomført. 68

69
Samling i studentsamarbeidet U5:70
Samtlige medlemmer av arbeidsutvalget dro til NTNU på U5-samling 19.09-22.09, hvor 71
arbeidsutvalget fra Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU og Universitetet i Bergen var72
representert. Jeg refererer til Utdanningsansvarliges orientering for mer om opplegget på U5.   73

74
Temadag for rus: 75
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Vi samarbeidet med Samskipnaden om å arrangere en temadag for rus 11.10 med 76
foredragsholdere Andreas Wahl Blomkvist, forfatter av Ulovlig Medisin; Psykolog Kari 77
Lossius og Elisabeth Gjetøy med et foredrag om å vokse opp med rus. Temadagen var på 78
Tromsø Campus, og ble streamet. Leder og jeg satt i «Rusrådet» sammen med 79
foredragsholderne, og svarte på spørsmål fra publikum. 80

81
Healthy Choices – Sunne valg for alle: 82
Underlagt arbeidspakke 6, er prosjektet «Healthy Choices – Sunne valg for alle». Det er et 83
tredelt prosjekt med mål om å skape en trivselsundersøkelse for studenter ved UiT i 84
samarbeid med studentene, gjennomføre prosjektbaserte undersøkelser og integrere forskning 85
inn i undervisningen. Det er gjennomført flere studentpaneler for å planlegge viktige tema i 86
studien, og det planlegges flere fremover. Det planlegges også en pilotundersøkelse i 87
samarbeid med Ressursteam Førsteårsopplevelsen, med studentmentorer i fokus.  88

89
26.09 ble det gjennomført et internseminar for prosjektet, med samarbeidspartnere fra 90
Samskipnaden, UiT og studentundersøkelsen «In My Excperience» fra Trondheim hvor vi 91
jobbet med å utforme designet og gjennomføringen av studien, med fokus på det studentene 92
har kommet med i studentpanelene.  93

94
På verdensdagen for psykisk helse 10.10 hadde prosjektet analoge postkasser på alle 95
kantinene på UiT, hvor studenter kunne sende inn anonyme meldinger om hvordan de har det. 96
Disse tilbakemeldingene vil gi viktig innsikt som kan brukes til å utforme 97
studentundersøkelsen. 98

99
«Jeg drikker alltid etter møter» 100

-Morten (23), studentpolitiker101
102
103
104

Med vennlig hilsen, 105
Nora Frøen106
Velferdsansvarlig107
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 108
Velferd@sp.uit.no  109
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Orientering Utdannings- og forskningsansvarlig

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: 20.10.22
Ansvarlig: Studentparlamentets Utdannings- og forskningsansvarlig, Robin Johansen
Sakstype: Orientering

Ærede Studentparlament,1 
2 

Perioden siden sist ordinære parlamentsmøte har vært svært hektisk. Møtevirksomheten har 3 
vært svært høy, med mange interessante saker og temaer som havner på arbeidsutvalgets 4 
bord. Det har også blitt en del reiser for å være med på faglig relevante samlinger og 5 
samlinger i diverse studentsamarbeid og -forum som Studentparlamentet har bestemt at de 6 
skal ta del i.7 

8 
I tillegg til dette gjennomførte vi i perioden siden sist ordinære parlamentsmøte SPMX0, hvor 9 
Studentparlamentet fikk gjennomført valg av representanter til diverse utvalg og komiteer. 10
Medlemmene i Studentparlamentet vedtok også et arbeidsprogram, noe som gir oss i 11
arbeidsutvalget et program å jobbe ut fra, og er en nyttig avklaring på hvilke forventninger 12
dere har til oss. 13

14
Møter i Digital Tjenesteleveranse (DTL): 15
I perioden siden siste ordinære parlamentsmøte og frem til nå har DTL hatt tre møter på 16
henholdsvis onsdag 14. september, onsdag 28. september og onsdag 12. oktober. DTL er 17
styringsgruppen for IT-avdelingens tjenestelinjer og har ansvar for porteføljestyring av 18
digitale tjenester til kjernevirksomheten (utdanning og forskning). 19

20
Styringsgruppens møte 14. september var et relativt kort ett, med bare noen få 21
orienteringssaker. Av interesse for studenter er endringer i reglementet for bruk av IKT-22
ressurser ved UiT. Ansatte ved universitetet blir mest påvirket av endringene, for studenters 23
del er det hovedsakelig at det ikke lengre vil være tillatt med automatisk videresending av 24
epost til private eller jobb-eposter. Dette er en endring som direkte påvirker 459 studenter 25
som har benyttet seg av videresending til diverse epost-tilbydere. 26

27
Møtene 28. september og 12. oktober hadde relativt få saker som i særlig grad påvirker 28
studenter direkte. Fra møtet 28. september kan det nevnes at DTL har begynt arbeidet med å 29
lage en backup-policy for Office 365. UiTs Avdeling for IT (ITA) har begynt dette arbeidet 30
for å lage retningslinjer for sikkerhetskopiering av all data fra SharePoint, Teams, Exchange 31
og OneDrive, noe som innebærer store volum av data. UiT har til forskjell fra enkelte andre 32
universiteter valgt å inkludere data fra studenter i disse, og spørsmålet gikk mer på hvor langt 33
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tilbake i tid man ønsker å sikkerhetskopiere. Saken fremlegges igjen når alt er klart for 34
vedtak. 35

36
Møte i Strategisk Utdanningsutvalg (SUV): 37
Møtet i SUV på fredag 23. september var et spesielt ett, med kun tre orienteringssaker som 38
ble presentert for utvalgets medlemmer. Det ble blant annet orientert om noen av resultatene 39
fra årets SHOT-undersøkelse. Til tross for at undersøkelsen i all hovedsak er gjennomført for 40
samskipnadene, ser også den faglige ledelsen ved UiT nytten ved å bli presentert resultatene. 41
Utvalgets medlemmer var alle enige om at det som kom frem var svært alvorlig, og at 42
fakultetene trenger hjelp av UiT-administrasjonen til å prosessere resultatene.43

44
UiTs arbeid med ensomhet ble trukket frem, og en kom frem til at mens dette fungerer godt i 45
starten av studielivet, jobbes det ikke godt nok ut mot de som har vært student i to til flere år. 46
Utvalgets medlemmer var også enige i at det er viktig at tilbudet til UiT og Samskipnaden 47
knyttet til oppfølging og støtte til studenter blir kjent for den enkelte student. Det ble også 48
klart at utvalgets medlemmer ikke ser behovet for en egen handlingsplan for SHOT-49
undersøkelsen, men at en heller skal benytte resultatene fra undersøkelsen inn i alt arbeid der 50
dette er relevant.51

52
Forrige møte startet man så vidt på arbeidet med en omstilling av studie- og emneporteføljen 53
ved UiT. Nytt på dette møtet var at man skulle forsøke å finne ut hvordan en kan 54
implementere UiTs fremtidsansvar i arbeidet med denne omstillingen. Viserektor Rikke G. 55
Gjærum tok i denne sammenheng og presenterte hva en arbeidsgruppe hun har ledet har 56
funnet i forhold til hva man egentlig mener med bærekraft i utdanningene og hvordan en kan 57
bevisstgjør seg på dette uten et rapporteringsregime som er umotiverende for enhetene på 58
universitetet. Møtet fant sted forut regjeringens forslag til statsbudsjettet, så det var derfor 59
mye spenning knyttet til statsbudsjettet og det å fortsatt ha en portefølje av bærekraftige 60
utdanninger. 61

62
Siste orienteringssak stod Universitetsbiblioteket (UB) for. De møtte utvalgets medlemmer 63
for å presentere deres tilbud til studenter og ansatte. Det jobbes ofte parallelt på UiT, og det er 64
en jobb som må gjøres for å samle tilbud og jobbe sammen. Derfor er SUV av den 65
oppfatningen at det er bra at UB tar et ansvar på tvers i organisasjonen, og bygger kompetanse 66
som fakultetene ikke har like gode forutsetninger for å utvikle. Utvalget synes det er bra at 67
UB jobber fremoverlent med å utvikle kompetanseutviklingstiltak innen den faglige 68
virksomheten til UiT, og utvalgets medlemmer vil jobbe for at alle bidrar til å gjøre UB sine 69
tilbud kjent for fagmiljøene også i fremtiden. 70

71
Samling i studentsamarbeidet U5:72
Arbeidsutvalget var i Trondheim fra mandag 19. september til torsdag 22. september for å 73
møte andre arbeidsutvalg fra studentsamarbeidet U5. Studentdemokratiene fra Universitetet i 74
Oslo, Universitetet i Bergen, NMBU, NTNU og vårt eget UiT – Norges Arktiske Universitet 75
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tar del i dette samarbeidet. Denne gangen var Studenttinget ved NTNU vertskap, og stod for 76
planlegging av det faglige og sosiale programmet på samlingen. 77

78
Hvert arbeidsutvalg var ansvarlige for en faglig bolk som skulle presenteres på samlingen, og 79
aktuelle tema som hvordan opptakspoeng fungerer, endringene som er foreslått i universitets- 80
og høyskoleloven, hvordan digitale verktøy muliggjør læringsanalyse i mye større grad og 81
etter- og videreutdanning (EVU) ble presentert av de andre arbeidsutvalgene. Fra82
Studentparlamentet ved UiT presenterte nestleder og jeg noen tanker og erfaringer ved det å 83
arrangere valg i studentdemokratier ved norske universiteter, og hvordan man kan skape 84
engasjement blant studenter rundt slike valg. 85

86
Studentlivseminar i Harstad:87
Velferdsansvarlig og jeg i regi av å være campuskontakt for campus Harstad deltok på vegne 88
av arbeidsutvalget på Studentlivseminaret fra fredag 30. september til søndag 2. oktober. 89
Seminaret var arrangert av Campustinget i Harstad i samarbeid med Samskipnaden i Harstad. 90
Studenttillitsvalgte fra Alta, Tromsø, Narvik og Harstad deltok på seminaret. Det er gledelig å 91
se at engasjerte studenter fra alle fire campus ved UiT fikk muligheten til å delta, og ønsker å 92
gi kudos til Campustinget i Harstad for initiativet og for et vel gjennomført arrangement.93

94
Faglig innhold under seminarsamlingen ble blant annet presentert av nestleder av Norsk 95
studentorganisasjon Simen Oftedahl med en innføring i hva NSO er og gjør samt en innføring 96
i rollen som tillitsvalgt for sine medstudenter, Studentparlamentets eminente ordstyrer Daniel 97
Hansen Masvik gjennomførte et informativt kurs i debatteknikk og prosjektleder ved 98
AnsvarsFull Marte Sandslett Seland holdt en modifisert versjon av kurset Den nødvendige 99
samtalen. Undertegnede holdt også en liten innføring om studentdemokratiet ved UiT – 100
Norges Arktiske Universitet.  101

102
Samling i Arctic Five’s (A5) Student Team:103
Leder og undertegnede var fra onsdag 5. oktober til lørdag 8. oktober i Lappland, Finland for 104
å representere Studentparlamentet i studentsamarbeidet i A5. A5 er et samarbeid mellom 105
universitetene i Luleå, Umeå, Oulo, Lappland (Rovaniemi) og vårt eget universitet, med det 106
formål å jobbe sammen for å utvikle og dele kunnskap, utdanninger og innovasjoner for en 107
bærekraftig utvikling av det arktiske området. Student Team er de øverste studentorganene i 108
disse fem samarbeidsuniversitetene. 109

110
Samlingen fant sted i en hytte Lappland universitet disponerer i de nord-finske skogene i et 111
lite sted ved navn Pyhätunturi. Formålet med møtet var blant annet å bli bedre kjent med 112
hverandre og med likheter og ulikheter i hvordan våre studentorganisasjoner fungerer. På 113
samlingen ble det også utformet noen retningslinjer og føringer for det videre samarbeidet, og 114
hva som er noen mål med et slikt studentsamarbeid. Det ble i tillegg valgt representanter til 115
ulike roller. Formannskapet i studentsamarbeidet gikk til Umeå, mens viseformannskapet gikk 116
til Lappland. Formannskapet ble også gitt Student Teams plass i «Rector’s Council». 117
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Lappland og jeg ble i tillegg valgt til å representere våre studenter i Arctic Five sitt 118
«Executive Team». 119

120
De siste dagene i samlingen reiste hele gruppen til Rovaniemi for å få en omvisning på 121
universitetet i Lapplands campus, før leder og undertegnede vendte nesen nordover igjen. 122

123
Møte om Studiebarometeret 2022: 124
Mandag 10. oktober møtte jeg med en representant fra seksjon for forskning og 125
utdanningskvalitet angående årets Studiebarometer. Dette var et svært givende møte for alle 126
møtende parter, der man blant annet ble enige om å forbli i kontakt utover høsten. På 127
bakgrunn av dette møtet presenterte jeg Studentbarometeret for det nylig gjenoppstartede 128
«Super SU», med det mål å få Studentutvalgenes hjelp til å videreformidle informasjon om 129
Studiebarometeret ut til de kulltillitsvalgte på de aktuelle kullene. Nytt av året er et UiT – 130
Norges Arktiske Universitet har fått muligheten til å ta del i en pilot der også 131
tredjeårsstudenter på bachelorprogrammer får muligheten til å gjennomføre undersøkelsen. 132

133
Arbeid med høringsinnspill til endringer i universitets- og høyskoleloven: 134
I perioden siden sist parlamentsmøte har det gått en god del tid til å utarbeide et 135
høringsinnspill på vegne av Studentparlamentet ved UiT angående en del foreslåtte endringer 136
i universitets- og høyskoleloven (UH-loven). Den gunstige måten å behandle en slik sak er at 137
den sendes ut på høring til forskjellige studentaktører som blir berørt av de foreslåtte 138
endringene, slik at de kan komme med sine innspill til arbeidsutvalget.139

140
Saken burde også blitt vedtatt på et parlamentsmøte, noe som fristen som var satt av 141
Kunnskapsdepartementet følgelig vanskeliggjorde. Leder forsøkte å komme i kontakt med 142
departementet for å forhøre seg om muligheten for en forsinket frist for Studentparlamentet, 143
uten at dette førte noen vei. Av den grunn tok jeg kontakt med samtlige gruppeledere og 144
campustingledere via epost for å få deres innspill til videre behandling av saken. 145

146
Basert på deres innspill blir saken i dette møtet presentert som en orienteringssak, hvor 147
arbeidsutvalget presenterer høringssvaret vi har sendt på vegne av Studentparlamentet. 148

149
Hørt på en mandag: 150

«Æ trudde det va hælg, men det va ikke hælg, det va møte.» 151
-Morten (23), studentpolitiker152

153
154

Med vennlig hilsen, 155
Robin Johansen 156
Utdannings- og forskningsansvarlig 157
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet158
utdanning@sp.uit.no  159
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Orientering Karriere-, likestillings-, og bærekraftsansvarlig

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM2
Ansvarlig: Studentparlamentets karriere-, likestillings-, og bærekraftsavsvarlig, Fredrik Askim
Sakstype: Orientering

Kjære Studentparlament,1
2
3

Mindre møtevirksomhet har forekommet siden forrige parlamentsmøte, og dermed har jeg 4
heller brukt tiden på å jobbe iherdig med sakene vi vedtok i arbeidsprogrammet. Sakene om 5
gratis sanitærprodukter og kjønnsnøytrale toalett står høyt på prioritetslista, og disse jobbes 6
aktivt med.7

8
Møte i Læringsmiljøutvalget (LMU)9
Den 28. September var det møte i læringsmiljøutvalget. Jeg benyttet sjansen til å foreslå saken 10
om gratis sanitærprodukter til utvalget, ettersom UiB fikk gjennomslag til samme sak 11
gjennom sitt LMU. Møtet så også valg av ny møteleder, som i år tilhører studentene. Ellers 12
gikk mesteparten av møtet til møteplan for året, og gjennomgang av årsrapporten for forrige 13
periode.14

15
Samling i studentsamarbeidet U516
Arbeidsutvalget reiste i midten av september til Norges vakreste by, Trondheim for å delta på 17
en samling med de andre arbeidsutvalgene ved U5-universitetene. Dette var en givende og 18
lærerik samling, men den var også fylt med god stemning og knytting av nye bånd. Spesielt 19
interessant var det å snakke med bærekraftsansvarlige hos de andre universitetene, og 20
likestillings- og mangfoldsansvarlig hos universitetet i Bergen, da de har innført en ordning 21
som har tilgjengeliggjort gratis sanitærprodukter ved alle toalett. Veien deres fra vedtak til 22
praksis var lang, men jeg er selvsikker på at dette er noe vi skal få til å emulere her på UiT.23
Under samlingen var det omvisning på NTNUs forskjellige campus, og en lengre tur inn på 24
Studentersamfundet, som jeg mener UiT og Driv har mye å lære av. Det var også en rekke 25
faglige bolker, der samtlige arbeidsutvalg holdt ett hver. Disse omhandlet blant annet 26
endringer til UH-loven, opptak til høyere utdanning, og forhold mellom studentdemokrati og 27
internasjonale studenter.28

29
30

«Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous.»31
-Thomas Sankara, tidligere president, Burkina Faso32

33
34
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35
Med vennlig hilsen,36
Fredrik Askim37
Karriere-, likestillings-, og bærekraftsansvarlig38
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet39
Fas011@post.uit.no40
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Orientering US
Den 29. 30. september møttes universitetsstyret til en dag med seminar og en dag med styremøte.

Fokuset på seminaret var hvordan vi kan fortsette å utvikle UiT i tråd med den nye strategien, og den
økonomiske situasjonene til universitet.

Både på seminaret og styremøte ble utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet diskutert.
Avtalen følger opp de målene vi har satt i strategien til UiT, men er enda mer spissa. Spesielt det
gjelder samisk på UiT har blitt enda mer konkret i utviklingsavtalen. Rektor fikk fullmakt til å inngå
den endelige avtalen med departementet.

I styremøte var det særlig to saker til som var spesielt viktig. Den ene vare UiTs innspill til endringer i
universitets og høyskoleloven, og den andre er budsjettet til UiT for 2023.

I forslaget til ny UH lov har regjeringen foreslått store innstramminger i midlertidighet. Generelt
støtter vi det, men det finnes noen særlig unntak som styret mener burde videreføres. Blant annet
mulighet til å tilsette professor II stillinger midlertidig.

En annen del av forslaget er å gi nasjonal klagenemd muligheten til å illegge strengere reaksjoner.
Denne endringen kommer for å kunne få ned ventetiden til å få saker opp til nasjonal klagenemd.
Den siste delen vi ønsker å trekke frem er at kongen i statsråd er den som kan legge ned studiesteder
og sentrale profesjonsfag. Universitetsstyret hadde rekke negative tilbakemeldinger om dette
endringsforslaget, på grunn av dette vil ta fra universitetenes autonomi.

Saken om budsjett kom opp like før statsbudsjettet ble klart. Derfor var det som ble vedtatt på dette
møte av midlertidig karakterer, og saken vil komme opp på nytt når vi får tildelingsbrevet fra
departementet. Grunnen til at vi likevel hadde saken oppe var for å gi fakultetene et bilde av hva de
kan forvente av tildelinger tidligst mulig.

Både innkalling og protokoll ligger åpent ute på møteportalen. Om det skulle være generelle
spørsmål om arbeidet i US eller et konkret spørsmål knyttet til en enkelt sak er det som vanlig å bare
ta kontakt eller spørre oss under orienteringen i møte i Studentparlamentet.

Vennlig hilsen,
Maren Irene Gåre Bakkevoll
Ole Andreas Myhrer Smith
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Orientering fra Samskipnadsstyret
Kjære Studentparlament!

Siden forrige parlamentsmøte har vi ikke hatt noe styremøte, vi har neste styremøte i starten av
november. I starten av oktober kom forslag til statsbudsjett fra Regjeringen. Her var det både godt og
vondt for Norges Arktiske Studentsamskipnad (NAS), vi fikk nasjonalt et kutt på 25 millioner til
velferdstilbudet Samskipnadene skal tilby studentene. Dette er svært uheldig med tanke på fortsatt
dystre tall fra Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT). Dette håper vi at kan rettes på i
revidert statsbudsjett i desember. Her vil Samskipnadsrådet jobbe en god del i møter med partiene
på stortinget for å snakke samskipnadenes sak.

En virkelig stor positiv nyhet i forslag til statsbudsjett er at kostnadsrammen for bygging av
studentboliger øker med nesten 50%. Dette betyr at Samskipnaden vil få mulighet til å bygge mer
mangfoldige studentboliger med potensielt mer klimavennlige løsninger, dette er gode nyheter.
Baksiden av denne medaljen er at tilskuddssatsen ikke øker like mye som kostnadsrammen, kort
forklart vil NAS kunne bygge dyrere, men får ikke like mye NOK per hybelenhet som vi har lov til å
bygge for. Dette kan på sikt skape dyrere boliger, men bedre boliger. Dette er også et område vi
håper på at vil rettes på i revidert statsbudsjett, slik at vi kan bygge bedre boliger uten at studentene
må ta kostnaden.

Styreleder var i media om statsbudsjettet, dette kan leses her:
https://www.nordlys.no/samskipnaden jubler over det nye statsbudsjettet/s/5 34
1681784?fbclid=IwAR0mZiiyGggfPAD9Z3n1JgBYbPhaz4w0g6 1J3o5poS6jvnT72S_DvG_3GQ

Videre er ny ledelse i styret godt i gang og samarbeidet går godt.

Håper dette ble kort og informativt, bare å sende spørsmål på Dma010@post.uit.no

Mvh

Daniel Hansen Masvik

Styreleder Norges Arktiske Studentsamskipnad
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SAK 20-22/23 Revidering av forretningsorden

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM2
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

Forretningsorden regulerer hvordan møtene i studentparlamentet gjennomføres.1
2

Forslag nr.
1

Redaksjonelt
Ja

Paragraf nr.
§ 1

Linje nr.
1

Forslagstiller:
KOK

Opprinnelig tekst:
§1 Innlending
Endring:
Fjerne: Innlending
Legge til: Innledning
Ny tekst:
§1 Innledning

Forslagstillers begrunnelse:
Skrivefeil
Vurdering fra Arbeidsutvalget:
Kan vedtas

3
Forslag nr.

2
Redaksjonelt

Nei
Paragraf nr.

§ 2-1.
Linje nr.

12-15
Forslagstiller:

AU

Opprinnelig tekst:
Fullstendige sakspapirer og orienteringer fra Arbeidsutvalget sendes ut 7 døgn før møtet. 
Innkalling og referater skal opplastes til nettside. Innkalling skal sendes ut til maillisten for 
Studentparlamentet, som inkluderer representanter og de som har meldt seg opp til listen.
Endring:
Endrer referater til protokoller
Ny tekst:
Fullstendige sakspapirer og orienteringer fra Arbeidsutvalget sendes ut 7 døgn før møtet. 
Innkalling og protokoller skal opplastes til nettside. Innkalling skal sendes ut til maillisten 
for Studentparlamentet, som inkluderer representanter og de som har meldt seg opp til 
listen.

Forslagstillers begrunnelse:
Det skrives protokoller ikke referater fra parlamentsmøtene. 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Kan vedtas
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4
Forslag nr.

3
Redaksjonelt

Nei
Paragraf nr.

§ 2-3
Linje nr.

21-23
Forslagstiller:

KOK

Opprinnelig tekst:
Saker må være meldt til arbeidsutvalget absolutt senest 14 dager før møtet og fullstendige 
sakspapirer må være innlevert Arbeidsutvalget 10 dager før sakspapirene skal utsendes.
Endring:
Fjerne: 14 dager før møtet
Legge til: 14 kalenderdager før møtet.

Fjerne: 10 dager før sakspapirene skal utsendes.
Legge til: 10 kalenderdager før møtet.
Ny tekst:
Saker må være meldt til arbeidsutvalget absolutt senest 14 kalenderdager før møtet og 
fullstendige sakspapirer må være innlevert til Arbeidsutvalget 10 kalenderdager før møtet.

Forslagstillers begrunnelse:
Slik forretningsorden ligger nå, er fristen for å melde inn saker etter fristen for å sende inn 
fullstendige sakspapirer. Endringen vil gjøre det mer oversiktlig og kronologisk riktig å 
forholde seg til de ulike fristene gjeldende innmelding av saker.
Vurdering fra Arbeidsutvalget:
Kan vedtas

5
Forslag nr.

4
Redaksjonelt

Ja
Paragraf nr.

§ 2-3
Linje nr.

25-26
Forslagstiller:

KOK

Opprinnelig tekst:
Behandling av slike saker er regulert av reglement for studenparlamentet UiT Norges 
arktiske universitet, §9-7.
Endring:
Fjerne: studenparlametet
Legge til: studentparlamentet Legge til: Innledning
Ny tekst:
Behandling av slike saker er regulert av reglement for studentparlamentet UiT Norges 
arktiske universitet, §9-7.

Forslagstillers begrunnelse:
Skrivefeil
Vurdering fra Arbeidsutvalget:
Kan vedtas

6
7
8
9

10
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Forslag nr.
5

Redaksjonelt
Ja

Paragraf nr.
§ 2-4

Linje nr.
28-29

Forslagstiller:
KOK

Opprinnelig tekst:
Saker på dagsorden kan ved 2/3 flertall utsettes til ett senere møte. Saken skal normalt sette 
sopp på det neste møte.
Endring:
Endre skal normalt sette sopp til skal da normalt settes opp
Endre det neste møte til det neste møtet
Ny tekst:
Saker på dagsorden kan ved 2/3 flertall utsettes til ett senere møte. 
Saken skal da normalt settes opp på det neste møtet.

Forslagstillers begrunnelse:
Omformulering av setning og rette opp skrivefeil for å presisere.
Vurdering fra Arbeidsutvalget:
Kan vedtas

11
Forslag nr.

6
Redaksjonelt

Nei
Paragraf nr.

§ 2-5
Linje nr.

31-40
Forslagstiller:

AU

Opprinnelig tekst:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra siste Studentparlamentsmøte
Skriftlig orientering fra Arbeidsutvalget og studentrepresentantene i 
Universitetsstyret og styret i de tilknyttede studentsamskipnader.
Arbeidsutvalget gir under orientering en kort redegjørelse for de mest sentrale 
sakene opp mot neste møte i Studentparlamentet og alle vedtak fattet i 
Arbeidsutvalget.
Studentparlamentets øvrige tillitsvalgte og komiteer orienterer ved behov eller 
forespørsel fra Arbeidsutvalget, Kontroll- og organisasjonskomiteen eller 
Studentparlamentet.

Endring:
Fjerner punkt om «Arbeidsutvalget gir under orientering en kort redegjørelse for de mest
sentrale sakene opp mot neste møte i Studentparlamentet og alle vedtak fattet i 
Arbeidsutvalget.»

Endrer referater til protokoller

Endrer …og styret i de tilknyttede studentsamskipnader til …og Norges arktiske 
studentsamskipnad sitt styre.
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Ny tekst:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra siste parlamentsmøte
Skriftlig orientering fra Arbeidsutvalget og studentrepresentantene i 
Universitetsstyret og Norges arktiske studentsamskipnad sitt styre.
Studentparlamentets øvrige tillitsvalgte og komiteer orienterer ved behov eller 
forespørsel fra Arbeidsutvalget, Kontroll- og organisasjonskomiteen eller 
Studentparlamentet.

Forslagstillers begrunnelse:

«Arbeidsutvalget gir under orientering en kort redegjørelse for de mest sentrale sakene opp 
mot neste møte i Studentparlamentet og alle vedtak fattet i Arbeidsutvalget.» Dette vil føre 
til at arbeidsutvalget må lukke relativt mange flere saker på AU-møtene. Dette har heller 
ikke blitt gjennomført av det man kjenner til.

Redaksjonelle endinger om protokoller og NAS
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Kan vedtas

12
Forslag nr.

7
Redaksjonelt

Nei
Paragraf nr.

§ § 3-1 og 3-2
Linje nr.

44-60
Forslagstiller:

AU

Opprinnelig tekst:

§ 3-1 Studentparlamentets observatører med tale- og forslagsrett:
Studentrepresentanter i Studentsamskipnaden i Tromsøs styre
Den norsk studentorganisasjonens Arbeidsutvalg
Ledere, eller deres stedfortreder, av campustingene
Ledere, eller deres stedfortreder, av studentutvalgene
Studentrepresentanter i styrer og utvalg valgt eller oppnevnt av Studentparlamentet.
Ledere av SAIH og ISU, eller deres stedfortredere. Dette gjelder både ledere i de 
nasjonale og lokale organisasjonene.

§ 3-2 Observatører med talerett
Rektor, direktør eller dens stedfortreder ved UiT
Direktør eller dens stedfortreder, i studentsamskipnadene som er tilknyttet UiT

Endring:
Endrer «Studentrepresentanter i Studentsamskipnaden i Tromsøs styre» til
«Studentrepresentanter i Norges arktiske studentsamskipnad sitt styre»

Legger til punkt at Studentrepresentanter i UiTs universitetstyret under § 3-1.
Stryker punktene om «Den norsk studentorganisasjonens Arbeidsutvalg», 
«Studentrepresentanter i styrer og utvalg valgt eller oppnevnt av Studentparlamentet» og
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«Ledere av SAIH og ISU, eller deres stedfortredere. Dette gjelder både ledere i de 
nasjonale og lokale organisasjonene» under § 3-1.

Legger til punktene; «Arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjonen og SAIH»
«Leder av SAIH Tromsø eller deres stedfortredere» og «Ledere av ISU og ESN eller deres 
stedfortredere. Dette gjelder både ledere i de nasjonale og lokale organisasjonene» under 
§3-2.

Ny tekst:
§ 3-1. Studentparlamentets observatører med tale- og forslagsrett:
Studentrepresentanter i Norges arktiske studentsamskipnad sitt styre
Studentrepresentanter i UiTs universitetstyret
Ledere, eller deres stedfortreder, av campustingene
Ledere, eller deres stedfortreder, av studentutvalgene

§ 3-2 Observatører med talerett
Rektor, direktør eller dens stedfortreder ved UiT
Direktør eller dens stedfortreder i Norges arktiske studentsamskipnad.
Arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjonen og SAIH.
Leder av SAIH Tromsø eller deres stedfortredere.
Ledere av ISU og ESN eller deres stedfortredere. Dette gjelder både ledere i de 
nasjonale og lokale organisasjonene.

Forslagstillers begrunnelse:
Arbeidsutvalget føler alt for mange har forslagsrett i Studentparlamentet og foreslår at disse 
bare har talerett på parlamentsmøter.
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Bør ikke vedtas

13
Forslag nr.

8
Redaksjonelt

Ja
Paragraf nr.

§ 4-2
Linje nr.

75-76
Forslagstiller:

KOK

Opprinnelig tekst:
Møteleder kan først sette strek etter en sak har blitt tilstrekkelig belyst. Strek kan oppheves 
av representantene ved simpel flertall.
Endring:
Fjerne: simpel
Legge til: simpelt
Ny tekst:
Møteleder kan først sette strek etter en sak har blitt tilstrekkelig belyst. Strek kan oppheves 
av representantene ved simpelt flertall.

Forslagstillers begrunnelse:
Skrivefeil
Vurdering fra Arbeidsutvalget:
Kan vedtas

14
Vedlegg:
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Vedlegg [1]: Forretningsorden for Studentparlamentet UiT 2022 med linjenummer

Forslag til vedtak:
Forretningsorden vedtas med de vedtatte forslag til endringer som framkom i møtet
Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på å vedta forslagene
til vedtak.
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SAK 61-21/22 Flere navn på UiT Norges arktiske universitetet og 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet 
 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM2 

Ansvarlig: Ansvarlig 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet er studentparlamentet for alle studenter 1 

ved UiT, uavhengig av studentenes kulturelle og politiske identitet. Samtidig er det viktig at 2 

det øverste organet i studentdemokratiet ved UiT anerkjenner mangfoldet blant UiT sine 3 

studenter. 4 

 5 

På avspark 2021 vedtok Studentparlamentet å få fremmet navn på Kvensk, Lulesamisk og 6 

Sørsamisk for både «UiT Norges arktiske universitet» og «Studentparlamentet UiT Norges 7 

arktiske universitet».  8 

 9 

Etter at arbeidsutvalget i perioden 21/22 hørte med universitetsdirektør Jørgen Fossland ga 10 

han følgende svar: 11 

Det er rektor og/eller universitetsstyret som fastsetter offisielle navn (og oversettelser). Av de 12 

samiske språkene har vi i dag kun et offisielt navn på nordsamisk. Vi har ikke et offisielt 13 

kvensk navn.  14 

 15 

Dersom de oversettelsene dere har fått laget kun skal brukes i deres egne vedtekter og av SP i 16 

andre sammenhenger trenger dere derfor ikke noen godkjennelse fra UiT, men om dette skal 17 

ses på som forslag til offisielle oversettelser som også UiT skal benytte, må det altså avklares 18 

med rektor. 19 

 20 

Ettersom at dette forslaget er endring i §1 Navn, må en eventuell endring stadfestes i denne 21 

perioden med absolutt 2/3 flertall, jamfør §15.2 Særlige endringer av reglement. 22 

Studentparlamentet fattet et slikt vedtak 08 juni 2021, og eventuell stadfesting i inneværende 23 

periode vil dermed vedtektsfeste forslaget. 24 

 25 

Studentparlamentet vedtok i perioden 2021/2022 disse oversettelsene for studentparlamentet: 26 

o Kvensk er «UiT - Norjan arktisen universiteetin Studenttiparlamentti» 27 

o Sørsamisk er «Studenteparlameente UiT Nöörjen artihken universiteete». 28 

o Lulesamisk er «UiT Vuona arktalasj universitiehta Studænntaparlamænnta». 29 

 30 

Studentparlamentet vedtok i perioden 2021/2022 oversettelsene for UiT som skal kun brukes i 31 

Studentparlamentets sammenheng:  32 

o Kvensk er «UiT Norjan arktinen universiteetti». 33 

o Sørsamisk er «UiT Nöörjen artihken universiteete». 34 

o Lulesamisk er «UiT Vuona arktalasj universitiehtta». 35 

 36 

 37 
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Forslag til vedtak: 

 

• Studentparlamentet vedtar å endre § 1 NAVN ved å endre fra: 

 

§1 Navn Foreningens navn er Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet 

(heretter studentparlamentet). Foreningens samiske navn er Studeantaparlameanta UiT 

Norgga árktalaš universitehta. Foreningens engelske navn er The Student Parliament 

UiT The Arctic University of Norway.   

 

Og endrer det til: 

 

§1 NAVN  

 

§1.1 Foreningens norske navn er: 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet).  

 

§1.2 Foreningens nordsamiske navn er: 

Studeantaparlameanta UiT Norgga árktalaš universitehta. 

 

§1.3 Foreningens engelske navn er: 

The Student Parliament UiT The Arctic University of Norway.  

 

§1.4 Foreningens kvenske navn er: 

UiT - Norjan arktisen universiteetin Studenttiparlamentti.  

 

§1.5 Foreningens sørsamiske navn er: 

Studenteparlameente UiT Nöörjen artihken universiteete.  

 

§1.6 Foreningens lulesamiske navn er: 

UiT Vuona arktalasj universitiehta Studænntaparlamænnta. 

 

 

Vurdering fra kontroll- og organisasjonskomité «2022/2023»: 

Kan vedtas 

 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på forslag til vedtak. 
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SAK 32-22/23 Opprettelse av komiteer 

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM2
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

Studentparlamentet har vedtatt at det skal opprettes politiske og organisatoriske komitéer med1
mål om å utvikle en mer helhetlig og dekkende studentpolitikk, samtidig som det bygges 2
kompetanse og engasjement i organisasjonen.3

4
Reglement for Studentparlamentet UiT Norges Arktiske Universitet §13 åpner for at 5
Studentparlamentet oppretter komitéer med fast myndighet og mandat.  6

7
Det foreslås at Studentparlamentet i utgangspunktet oppretter totalt tre komiteer med 8
myndighet til å utforme saker til Studentparlamentet, samt å bistå arbeidsutvalget i 9
dagsaktuelle spørsmål. Virketiden foreslås å samsvare med perioden til Studentparlamentet.10

11
Velferdspolitisk komité:12
Det foreslås at Studentparlamentet oppretter Velferdspolitisk komité. Mandatet er som følger:13
§1 Formål14

- Studentparlamentets velferdspolitiske komité (VPK) har som formål å videreutvikle15
Studentparlamentets velferdspolitikk, samt å bistå arbeidsutvalget i relevante16
dagsaktuelle saker.17

§2 Oppnevning, sammensetning og valgbarhet18
- Velferdspolitisk komité er sammensatt av fire faste representanter oppnevnt av19

Studentparlamentet.20
- Komitéens medlemmer velges med varighet ut vårsemesteret. Valgbar er alle21

semesterregistrerte studenter ved UiT.22
- VPK internkonstituerer seg med leder og nestleder av komitéen.23
- Hvis en representant ikke møter på to etterfølgende møter, mister man plassen i24

komiteen, og det vil utlyses nytt valg til vedkommendes plass.25
§3 Oppgaver26

- Om nødvendig kan komiteen opprette flere oppgaver i samråd med arbeidsutvalget.27
- Saker for 2022/2023 er som følger:28

o Komitéen skal jobbe med å utforme en handlingsplan for å styrke29
studentforeningslivet og studentfrivilligheten ved UiT.30

o Komitéen skal fungere som en tenketank som jobber med å utforme31
lavterskeltilbud for psykisk helse ved UiT.32

33
Etikkomitéen:34
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Studentparlamentet skal opprette en komité regulert i fra kapitelet «Etiske retningslinjer for 35
SP/ Code of Conduct» i Studentparlamentets Arbeidsprogram 2022/2023. Mandatet er som 36
følger:37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

§1 Formål
Studentparlaments Etikkomité har som formål om å jobbe for samhandling, rekruttering og
opplæring innenfor studentpolitikken. Komiteen skal konkretisere arbeidet rundt systematisk
opplæring, samhandling og aktiviteter internt i studentpolitikken ved UiT.
§2 Oppnevning, sammensetning og valgbarhet

- Alle listene og campusrepresentant fra Campus , Campus Harstad og Campus
Narvik i Studentparlamentet skal være representert i komiteen. Om en liste eller
campus ikke bruker plassen skal plassen stå tom.

- Organisasjon og studentdemokrati ansvarlig i arbeidsutvalget har en plass i komiteen.
- Etikkomitéen er sammensatt maksimalt ni faste representanter. Alle listene og

campusene kan få en vara i komiteen hver.
- Komitéens medlemmer blir oppnevnt fra listen eller campusen med varighet ut

vårsemesteret.
- Etikkomitéen internkonstituerer seg med leder og nestleder av komitéen.

§3 Oppgaver
Oppgavene for Etikkomitéen for perioden 2022/2023 er som følger:

- Jobbe for samhandling, rekruttering og opplæring innenfor studentpolitikken.
- Skal utarbeide forslag til et organisatorisk- og politisk dokument for bruk under

opplæring av nye studentpolitikere uavhengig av liste- og campustilhørighet.
- Skal utarbeide et forslag til etiske retningslinjer for Studentparlamentet
- Skal samtidig utarbeide forslag til varslingsrutiner i henhold til de etiske

retningslinjene.61
62

Synlighets- og promoteringskomité:63
Studentparlamentet skal opprette en komité for synlighet og promotering av64
Studentparlamentet ovenfor UiT-studenter. Mandatet er som følger:65

- Synlighets- og promoteringskomitéens formål er å promotere Studentparlamentets66
virksomhet, og øke dens synlighet.67

- Komitéen skal i samråd med Studentparlamentet sette ned en arbeidsgruppe med68
mandat for utforming av grafikk for Studentparlamentet og strategi for synlighet i69
sosiale medier.70

- Komitéens skal tilrettelegge for aktiviteter som både inkluderer aktive71
studentpolitikere samt studenter som har interesse for politikk72

- Komitéen skal sikre en felles møteplattform internt og eksternt av Studentparlamentet73
ved å arrangere vaffel og politikk annenhver fredag i Kafé Bodega74

- Komiteen skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Komitéen konstituerer75
seg med en kontaktperson. Dersom et medlem uteblir fra tre påfølgende møter eller76
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arrangementer, vil medlemmet miste sitt verv i komitéen, og det vil utlyses nytt valg77
for vedkommendes plass.78

- Utover dette står komitéen fritt til å synliggjøre studentengasjement generelt, med79
særlig fokus på å fremheve nye tilbud og underrepresenterte aktiviteter, uavhengig av80
studiested.81

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet oppretter Velferdspolitisk komité, Etikkomitéen, Synlighets- og
promoteringskomité med tilhørende mandat

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på forslag til vedtak
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SAK 33-22/23 Valg til Velferdspolitisk komité

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM2
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg

Ved valg til velferdspolitisk komité (VPK), skal det velges fire faste representanter. Vervets 1 
varighet er ut vårsemesteret 2023. Valgbar er alle semesterregistrerte studenter ved UiT – 2 
Norges arktiske universitet.  3 

Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet velger [Person 1], [Person 2], [Person 3] og [Person 4] til 
Velferdspolitisk komité. 

30



12.10.2022 

1

SAK 34-22/23 Valg til Synlighets- og promoteringskomitéen 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM2 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
Sakstype: Valg 

1 Ved valg til Synlighets- og promoteringskomitéen, skal det velges fem faste representanter o  
2 to varaer. Vervets varighet er ut studieåret 2022 2023. Valgbar er alle semesterregistrerte 
3 studenter ved UiT - Norges arktiske universitet.  

Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet velger [Person 1], [Person 2], [Person 3], [Person 4], [Person 5]
som medlemmer til Synlighets- og promoteringskomitéen, og [Person 6] og [Person 7]
som vara, med varighet fra dagens dato til inneværende studieårs slutt.
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SAK 35-22/23 Oppnevning til Etikkomiteen

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM2
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg

Ved oppnevning til Etikkomiteen, skal det oppnevnes 8 representanter i fra de respektive 1
listene og de respektive campusrepresentantene fra campusene aktive i studentparlamentet.2
Om en gruppering ikke bruker plassen skal plassen stå tom. Vervets varighet er ut 3
vårsemesteret 2023.4

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet oppnevner [Person 1], fra campusrepresentantene fra .
Studentparlamentet oppnevner [Person 2], fra campusrepresentantene fra Harstad.
Studentparlamentet oppnevner [Person 3], fra campusrepresentantene fra Narvik.
Studentparlamentet oppnevner [Person 4], fra Grå liste.
Studentparlamentet oppnevner [Person 5], fra Pedagogikklista.
Studentparlamentet oppnevner [Person 6], fra Venstrealliansen.
Studentparlamentet oppnevner [Person 7], fra Sosialdemokratisk liste
Studentparlamentet oppnevner [Person 8], fra Moderat liste
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SAK 36-22/23 Nød- og hjelpeinformasjon på nye studentkort ved UiT

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM2
Ansvarlig: Andrea Bates Antonsen, Sosialdemokratisk liste
Sakstype: Vedtak

I flere land brukes felles nummer for nød. I Norge bruker en ulike nødnummer avhengig av 1
krisesituasjonen en befinner seg i. For enkelte kan det derfor være utfordrende å skille 2
telefonnummer til de ulike nødetatene, spesielt om situasjonen er akutt. 3
I tillegg til nødnummer finnes det også tjenester studenter kan ta i bruk om en opplever 4
vanskelige perioder i livet, og har behov for å prate med noen. Her er Samskipnaden relevant 5
med «Studentrådgivinga».6

7
Forslaget søker å øke synligheten av nødnummer og tilbud knyttet til studenters helse, ved å 8
legge til en tekstboks på baksiden av nye studentkort ved UiT med viktige nummer og 9
nettside. 10

11
Motivet ved forslaget er å øke synligheten av viktig informasjon for alle studenter ved UiT, 12
og derfor tilrettelegge for økt helse, velvære og sikkerhet hos studenter. Dette vil kunne skape 13
tryggere rammer for studenter når det kommer til varsling i vanskelige situasjoner. Forslaget 14
inkluderer at den nye teksten skal utformes på språket engelsk slik at også 15
utvekslingsstudenter får enkel tilgang til denne type informasjon. 16

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet skal se på muligheten for å endre formatet på de fysiske 
studentkortene UiT utsteder på sine campuser, der det på baksiden av kortet legges til 
informasjon til ulike nød- og hjelpetelefoner, samt nettsiden til Samskipnadens 
helsetjenester, på engelsk:

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

If emergency call:
Fire: 110
Police: 112
Ambulance: 113
Emergency room: 116 117

For health and wellbeing support visit: https://samskipnaden.no/helse
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SAK 37-22/23 Ønsker og behov for internasjonale studenter ved UiT 
Norges arktiske universitet

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM2
Ansvarlig: Tobias Hjermann (Sosialdemokratisk liste)
Sakstype: Vedtak

Formål:1
Det er viktig for internasjonale studenter å føle at de blir inkludert enten om de er på 2
utveksling eller tar en grad ved UiT Norges arktiske universitet. Som et universitet i Norge 3
burde derfor UiT kunne imøtekomme internasjonale studenter sine behov og ønsker. Det er 4
derfor viktig at der universitetet ikke imøtekommer behovene og ønskene til internasjonale 5
studenter, at Studentparlamentet kan være et mellomledd i denne innhentingen av 6
tilbakemeldinger og tilretteleggingen. Mange internasjonale studenter er ikke like bevist på at 7
Studentparlamentet jobber for alle studentene enten man er norsk eller internasjonal student. 8
Derfor burde Studentparlamentet komme i kontakt med de internasjonale studentene og 9
innhente informasjon på de ulike ønskene og behovene de måtte ha. 10

11
Bakgrunn:12
Etter flere historier fra internasjonale studenter er det blandede tilbakemeldinger på hvordan 13
velkomsten til UiT Norges arktiske universitet oppleves. Noen sier de får en god velkomst, 14
men andre er ikke like fornøyde. Det er blant annen informasjonen mange mener kunne vært 15
bedre. Som ny internasjonal student er et mange aktører å forholde seg til, og det er ikke alltid 16
disse aktørene klarer å formidle informasjonen til internasjonale studenter på en god måte. 17
Det er mange som forbereder seg på kulturforskjellen fra sitt hjemland, men det er derfor 18
viktig at UiT prøver å imøtekomme ønskene og behovene, slik at det ikke bare er de 19
internasjonale studentene som må innhente den nyttige informasjonen. 20

Forslagsstillers forslag til vedtak:
Studentparlamentet skal se på mulighetene for å komme i bedre kontakt med 
internasjonale studenter, og fremme deres ønsker samt behov på en seriøs måte.
Studentparlamentet skal bli bedre på å legge ut info på engelsk, og tilrettelegge for at 
engelsktalende studenter også skal kunne engasjere seg i studentdemokratiet. 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslagsstillers 
forslag til vedtak ikke vedtas. Arbeidsutvalget innstiller samtidig på følgende:

- Studentparlamentet ber arbeidsutvalget om å legge frem sak til Studentparlamentet
med konkrete tiltak om hvordan bedre komme i kontakt med internasjonale studenter
og ivareta deres interesser i samråd med forslagsstiller og andre interessenter.
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SAK 38-22/23 Høringssvar til endringer i UH-loven

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM2
Ansvarlig: Studentparlamentets Utdannings- og forskningsansvarlig, Robin Johansen
Sakstype: Orientering

22.06.2022 åpnet Kunnskapsdepartementet for høringssvar til foreslåtte endringer i 1 
universitets- og høyskoleloven (heretter UH-loven). Disse forslagene til endringer skal legge 2 
grunnlaget for ny UH-lov, og er å finne i høringsnotatet sendt ut av departementet. 3 
Høringsnotatet er lagt ved saken er på vel 78 sider, men kapitlene er i varierende grad 4 
relevante for studenter ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Arbeidsutvalget har valgt å 5 
fokusere spesielt på Kapittel 2 Vurdering og sensur, Kapittel 4 Nedleggelse av studiesteder og 6 
avvikling av sentrale profesjonsfag og Kapittel 5 Felles klagenemnds adgang til å ilegge 7 
strengere reaksjoner. 8 

9 
Frist for å sende inn innspill er fra departementets side satt til 14.10.2022. Leder av 10 
Studentparlamentet har vært i kontakt med departementet for å få utsatt leveringsfrist slik at 11 
saken kunne blitt behandlet som en vedtakssak på dette møtet, men vi har dessverre ikke fått 12 
noen respons på vår henvendelse. Det gunstigste hadde vært at saken ble tatt opp på SPM1, 13 
slik at dokumentet ble behandlet og ferdigstilt i god tid forut tidsfristen, men på grunn av 14 
behovet for behandling av Sak 29-22/23 Studentuttalelse til NOKUT lot dette seg ikke gjøre. 15 

16 
På bakgrunn av viktigheten av denne saken ønsket Arbeidsutvalget derfor innspill fra 17 
parlamentets medlemmer angående videre behandling av saken, og 10.10.2022 sendte 18 
Utdannings- og forskningsansvarlig ut en felles epost til alle gruppe- og campustingledere. I 19 
denne eposten ble status for sak presentert, prosess så langt ble beskrevet og to forskjellige 20 
alternativer gitt at departementet ikke innfridde utsatt innleveringsfrist ble foreslått. 21 

22 
Alternativene som ble presentert for var som følgende: 23 

1. Studentparlamentet behandler saken som normalt på SPM2, sender innspillet etter frist24 
og håper det likevel blir tatt med i behandlingen av endringene til UH-lov.25 

2. Studentparlamentets arbeidsutvalg behandler saken på et AU-møte, sender innspillet26 
før frist og lager en orienteringssak til SPM2.27 

Det ble i tillegg belyst noen utfordringer med begge de foreslåtte alternativene. 28 
29 

Samtlige på epost-listen har gitt et svar på henvendelsen, noe arbeidsutvalget setter stor pris 30 
på. Samtlige har gått god for at alternativ 2 er den bedre løsningen, noe som betyr at et 31 
enstemmig Studentparlament har gitt arbeidsutvalget mulighetsrommet som behøves for å 32 
sende et høringsinnspill. 33 
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Høringsinnspillet er så langt det lar seg gjøre basert på vedtatt politikk fra Studentparlamentet, 34 
og har som formål å belyse hvordan de foreslåtte endringene påvirker studiehverdagen til 35 
studenter ved UiT – Norges Arktiske Universitet. 36 

37 
Helt til sist ønsker arbeidsutvalget å takke Studentparlamentets medlemmer for tilliten til å 38 
utforme høringsinnspillet på deres vegne. 39 

Vedlegg:
1. Vedlegg: Høringsnotat – forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

https://www.regjeringen.no/contentassets/68330fef6cbc429e977d78718984d90a/horin
gsnotat-forslag-til-endringer-i-universitets-og-hoyskoleloven-grunnlag-for-ny-
universitets-og-hoyskolelov.pdf

2. Vedlegg 2: Høringsinnspill til UH-lov

Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet anser seg som orientert.

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på å vedta forslag til 
vedtak.
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SAK 39-22/23 Orientering oppklarings- og dialogmøte 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM2 
Ansvarlig: Leder, Jonas Toft 
Sakstype: Vedtak 

Studentparlamentet vedtok følgende på SPM1 avspark 10. september 2022: 1 
2 

Nåværende Arbeidsutvalg skal kalle inn involverte parter til et oppklarings- og dialogmøte 3 
omhandlende SAK 13-2223 Status økonomi, del 3. Det skal komme en ny orientering på 4 
bakgrunn av dette til Studentparlamentsmøte 2. 5 

6 
Det har med bakgrunn i dette blitt avholdt et møte 13.10.2022 mellom tidligere leder og 7 
nestleder, nåværende leder, kontroll- og organisasjonskomitéen og organisasjonskonsulenten. 8 

9 
Møtet resulterte i en forpliktelse mellom tidligere og nåværende leder om å komme med en 10 
felles uttalelse angående sak 13-2223 Status økonomi, del 3. Denne uttalelsen vil ettersendes 11 
til Studentparlamentet. 12 

13 
Det er enighet mellom de fremmøtte på dialog- og oppklaringsmøtet å føre sak 39, i likhet 14 
med sak 13, som vedtakssak. Dette gjør det enklere for Studentparlamentet å diskutere 15 
orienteringen, slik at saken blir tilstrekkelig belyst til at Studentparlamentet kan anse seg som 16 
orientert. En alternativt orienteringssak åpner ikke opp for replikkutveksling, som gjør det 17 
vanskeligere å få saken belyst. 18 

Vedlegg:
Felles uttalelse til Studentparlamentet

Forslag til vedtak: 
 Studentparlamentet tar uttalelsen til orientering, og anser seg som orientert 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at 
Studentparlamentet anser seg som orientert. 
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