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Møteinnkalling til SPM7 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 
 Dato:  30. mars 2023 
 Tid:  Kl. 17:00 
 Sted:  ILP 1.005 Pedagogen, campus Breivika 

 

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 ti dager før møtet.  

Påfølgende ordinære møtedato er 11. mai. 

Saker, spørsmål, endringsforslag, protokolltilførsler, merknader, o.l. bes sendt til forslag@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 protokoll fra SPM6 Vedtak  

Fast Orientering Leder Orientering 1 

Fast Orientering Nestleder (foreligger ikke) Orientering  

Fast Orientering Velferdsansvarlig Orientering 3 

Fast Orientering Utdannings- og forskningsansvarlig Orientering 5 

Fast Orientering Karriere-, likestilling- og bærekraftsansvarlig Orientering 7 

Fast Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret 
(legges ut på nettsiden når den foreligger) 
 

Orientering  

Fast Orientering Studentrepresentantene i samskipnadsstyret Orientering 9 

Sak 63 – 2223 Kvenfolkets dag Resolusjon 11 

Sak 46 – 2223 Møteplan for vår 2023 Vedtak 13 

Sak 64 – 2223 Endringer i «Reglement for Studentparlamentet UiT» Vedtak 15 

Sak 65 – 2223 Høringssvar til intern høring om utdanningsfaglig 
kompetanse og ny meritteringsordning 
 

Vedtak 22 

Sak 66 – 2223 Diskusjonssak om handlingsplan for bærekraft Diskusjon 24 

Sak 58 – 2223 Utmeldingsvedtak av NSO Vedtak 25 
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Orientering leder 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM7 
Ansvarlig: Studentparlamentets leder, Jonas Toft 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede Studentparlament, 1 
 2 
Besøk av European Youth Parliament 3 
11. mars besøkte European Youth Parliament UiT i forbindelse med avslutningen på den 98. 4 
samlingen, som denne gangen fant sted i Tromsø. Ungdommene ble presentert for 5 
Studentparlamentet, og det er ikke utenkelig at vi vil se noen av dem igjen som studenter her 6 
ved en senere anledning.  7 
 8 
Styringsgruppen for arktisk hovedstad 9 
17. mars ble det avholdt periodens første og nest siste møte i styringsgruppen for arktisk 10 
hovedstad. Prosjektet nærmer seg slutten, og det er fint å se at Tromsø har klart å befeste seg 11 
som arktisk hovedstad på et internasjonalt nivå, samtidig som man har klart å bruke rollen sin 12 
for å fremme både arktiske og nordnorske interesser. Dette tjener studenter godt på, og det 13 
gjør oss mer attraktiv til tross for regjeringens innføring av skolepenger for ikke-europeere.  14 
 15 
Driv – framtidens studenthus? 16 
Torsdag 23. mars arrangerer Studentparlamentet sammen med DRIV og samskipnaden en 17 
workshop om hva fremtidens studenthus i Tromsø skal være, og hvordan bruke studenthuset 18 
som samlingsarena for Tromsøs studenter. Workshopen skal engasjere studentene i Tromsø, 19 
og vi håper at flest mulig studenter gir innspill på hva studenthuset DRIV skal være neste ti 20 
årene. Disse planene må ses i sammenheng med at DRIV har holdt til å dagens lokaler i ti år, 21 
og leiekontrakten skal til neste år fornyes. 22 
 23 
Oppussing av Kafé Bodega 24 
Som nevnt i velferdsansvarliges orientering, er nå arbeidet med oppussing av Kafé Bodega 25 
satt i gang. Vi er veldig fornøy med dette, og gleder oss til å invitere inn studenter igjen i 26 
Bodega 2.0. Arbeidet med dette har pågått i snart to år, og selv om det har tatt lang tid å få det 27 
på plass, tolker vi det som et tegn på at vi er gode på kontinuitet! 28 
 29 
 30 
Dialogmøter for studentengasjement 31 
Det er opprettet et møteforum for å diskutere studentengasjement, bestående av 32 
trepartssamarbeidet (studenter, samskipnad og universitet). Forumet er et godt sted å diskutere 33 
hvordan fremme mer studentengasjement på ulike måter, men først og fremst gjennom 34 
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tillitsverv. Oppgavene møtet har tatt på seg, er blant annet en kartlegging av hvordan 35 
studentengasjementet i dag finansieres, en kartlegging som ikke tidligere har vært gjort.  36 
 37 
NOKUTs vurdering av UiTs systematiske kvalitetsarbeid 38 
I forbindelse med at NOKUT sin sakkyndige komité leverte en innstilling etter sitt periodiske 39 
tilsyn på at UiT oppfyller lovbestemmelsenes minstekrav om systematisk kvalitetsarbeid, 40 
feiret arbeidsutvalget med kake. Her ble også Studentparlamentet invitert til å ta del i 41 
kakespisingen, og det er flott å se at både kaken og tilsynet var en suksess. Takk til alle 42 
studenter som var deltok!  43 
 44 

 45 
 46 
Mediedekning 47 
27.02.2023 Ønsker å melde seg ut av NSO: — Ikke et lett valg. Khrono 48 
https://khrono.no/onsker-a-melde-seg-ut-av-nso-ikke-et-lett-valg/763006 49 
 50 
15.03.2023 Mener metoo må komme til akademia. NRK Tromsø og Finnmark 51 
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/okning-i-varsler-om-seksuell-trakassering-i-akademia-52 
1.16334070 53 
 54 
21.03.2023 Får over 30 millioner til flere studentboliger: – Veldig gledelig. iTromsø 55 
https://www.itromso.no/nyheter/i/zEVGmr/faar-over-30-millioner-til-flere-studentboliger-56 
veldig-gledelig 57 
 58 

Suffragia numerant, opibus decide 59 
 60 
Med vennlig hilsen, 61 
Jonas Toft 62 
Leder 63 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 64 
leder@sp.uit.no 65 
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Orientering Velferd

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM7
Ansvarlig: Studentparlamentets Velferdsansvarlig, Nora Frøen
Sakstype: Orientering

Ærede Parliament,1 
2 
3 

Starten av en ny hektisk periode med semersteravgiftsfordelingsarbeid nærmer seg, så mye av 4 
min tid de siste par ukene har gått til å forenkle dette arbeidet mest mulig for komiteen, og 5 
fremtidige komiteer. Vi tester i år ut en digital løsning på å sende inn søknader, gjennom et 6 
søknadsskjema på norsk og engelsk via Nettskjema. Det er også utformet maler til budsjett og 7 
regnskap på både norsk og engelsk, som ligger i søknadsskjemaet. Håpet er at denne metoden 8 
vil standardisere søknader som kommer inn til Studentparlamentet, og dermed unngå at 9 
uerfarne foreninger straffes for å ikke inkludere alle punktene søknadene vurderes ut ifra. Det 10
vil også redusere arbeidsmengden til Semesteravgiftsfordelingskomiteen, og gjøre det lettere 11
for komiteen å vurdere alle søknader på samme grunnlag. Det er selvfølgelig frivillig for 12
foreningene å søke gjennom dette skjema, men foreninger som søker utenom skjema har 13
selvstendig ansvar for å inkludere alle punktene reglementet krever.14

15
Vi har endelig fått grønt lys fra Bygg- og Eiendomsavdelingen; BEA, til å pusse opp Café 16
Bodega, et prosjekt som ble startet av Victor Zimmer i 2021. Foreløpig er planen at 17
oppussingen skal ta tre til fire uker, og Bodegaen vil være relativt utilgjengelig i den perioden. 18
Det vil være mulig å bruke Studentgangen, men støy kan forekomme. De største endringene 19
som skal gjøres er å bytte ut kjøkkenet og rive veggen som skiller Bodegaen og det gamle 20
DRIV-kontoret. Bodegaen vil bli dobbelt så stor som den er nå, og dermed kunne brukes i 21
større grad som et lokale som studenter og foreninger kan oppholde seg i og holde 22
arrangementer både på dag- og kveldstid. Vi samarbeider med tre studenter fra UMAK om å 23
utvikle et kunstuttrykk og innredningen av Bodegaen, og vi har store forventninger om 24
resultatet. I denne sammenheng vil jeg beklage til listene om at varsel om at de ikke lenger 25
kunne bruke det gamle DRIV kontoret til valgkampaktiviteter kom veldig sent.  26

27
Onsdag 15. mars hadde trepartssamarbeidet Ressursteam Førsteårsopplevelsen en workshop 28
med Gareth Hughes, en britisk forsker, psykoterapeut og forfatter som spesialiserer i 29
studenters læring og trivsel. Trepartssamarbeidet består av ansatte ved UiT, Samskipnaden og 30
leder og velferdsansvarlig fra Arbeidsutvalget.  Workshopen var tredelt, med én del for 31
ansatte, én del for studenter og én intern for inviterte ansatte. Alle tre delene fokuserte på 32
hvordan studentenes trivsel og læring kunne bedres, fra sammensetning av læreplaner til 33
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undervisere i forelesningssalen og ned til studentene selv. Det var godt oppmøte på alle 34
delene av workshopen, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra studentene som deltok.  35

36
Til orientering har vi mottatt fire søknader til arrangement- og oppstartstøtte på over 5 000 kr 37
som Semesteravgiftsfordelingskomiteen har vedtatt ikke er støtteberettigede: Det Norske 38
Mannskor 1995 søkte om 36 000 kr til et Akademisk kortreff, Jussrevyen 2024; en 39
undergruppe av Juristforeningen, søkte om 120 000 kr, Korhelg; fire kor under DRIV som 40
søkte om 30 000 kr til korhelg, og Acroyogi; en gruppe som søkte 8 000 kr i oppstartsmidler 41
til en ny sport i Tromsø. Samtlige grupper kontaktes med årsak til at søknaden ikke er 42
støtteberettiget, med andre mulige steder å søke om midler. Jussrevyen skal inviteres til et 43
møte for å drøfte mulige finansieringsmuligheter. 44

45
46

«I fjor prioriterte vi ekstra medisinplasser i Tromsø. 47
Det er en god indikasjon på hvordan vi tenker» 48

-Ola Borten Moe, Forsknings- og høyere utdanningsminister 49
50
51
52

Med vennlig hilsen, 53
Nora Frøen 54
Velferdsansvarlig55
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet56
Velferd@sp.uit.no 57
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Orientering Utdannings- og forskningsansvarlig

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM7 
Ansvarlig: Studentparlamentets Utdannings- og forskningsansvarlig, Robin Johansen
Sakstype: Orientering

Ærede Studentparlament,1 
2 

Det har vært et tett program, og det begynner å føles litt som om vi egentlig bare går fra 3 
parlamentsmøte til parlamentsmøte. Flere har tatt kontakt med arbeidsutvalget, både i form av 4 
ønsker om bidrag til arrangementer, innspill til høringer med mer. Midt i perioden siden sist 5 
parlamentsmøte har det i tillegg vært valg, og jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at nå 6 
venter en i spenning både på valgoppslutning og valgresultat. 7 

8 
Videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen:9 
Prosessen rundt videreutvikling og fornyelse av UiTs studieportefølje går stadig videre, og 10
arbeidsgruppen undertegnede er en del av har jobbet videre med problemstillinger og 11
løsninger for å sikre langsiktig kunnskap og kompetansebehov ved alle studier på 12
universitetet. Det er et komplekst arbeid, med mange problemstillinger av både praktisk og 13
teoretisk natur. 14

15
Arbeidsgruppens omfattende mandat har også ført til at gruppen har sett behov for å møtes 16
flittig, og har siden sist parlamentsmøte møtt henholdsvis mandag 6. mars, torsdag 16. mars 17
og torsdag 23. mars. Likevel føler undertegnede seg sikker på at arbeidsgruppen vil klare å 18
levere fra seg et godt dokument som kan brukes i den videre prosessen rundt 19
porteføljestyringen. 20

21
AI-seminar: 22
Arbeidsutvalget fikk mandag 20. februar en henvendelse fra Marte Karidatter Skadsem, 23
faggruppeleder i faggruppen for digitalt læringsmiljø ved Avdeling for IT (ITA), der de 24
ønsket studentenes perspektiver i et seminar om kunstig intelligens og hvilke muligheter og 25
utfordringer det gir for UiT. Det var også et ønske om at en skulle forsøke å løfte blikket bort 26
fra de umiddelbare utfordringene som oppleves rundt eksamen og oppgaveskriving. Arrangør 27
for dette seminaret er prorektor for utdanning ved ITA og Ressurssenter for undervisning, 28
læring og teknologi (Result).29
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Det ble raskt klart for arbeidsutvalget at dette var et kjempeaktuelt tema for 30
Studentparlamentet, med mange spennende problemstillinger og muligheter å diskutere 31
relatert til KI, da spesielt sett i lys av nylig vedtatt resolusjon om KI. Undertegnede ble valgt 32
til å representere studentstemmen på arrangementet, og en del tid gikk med til planlegging av 33
eget innhold til seminaret. Det er med ærefrykt en planlegger et 15 minutter langt innlegg i et 34
dagsaktuelt tema med fagpersoner fra hele universitetet og studenter. 35

36
Selve arrangementet fant sted onsdag 22. mars, og det ble også strømmet for interesserte som 37
ikke hadde muligheten til å reise til Tromsø. Opptak av denne strømmen kan man for øvrig 38
finne her om det skulle være av interesse. Arrangementet var faglig relevant, og det er 39
gledelig at fagmiljøene ved UiT ser på mulighetsrommet kunstig intelligens skaper, men også 40
anerkjenner at det vil fordre endringer i eksamensdesign og vurderingsformer, men også i 41
hvordan undervisning vil foregå i fremtiden. 42

43
Internhøring om utdanningsfaglig kompetanse og ny meritteringsordning ved UiT: 44
Det foregår nå en prosess ved UiT Norges arktiske universitet der de utdypende 45
utdanningsfaglig kompetanse skal revideres og en ny meritteringsordning for undervisere skal 46
innrettes som en permanent ordning. I den sammenheng er det en del spørsmål i forhold til 47
innhold og innretning administrasjonen ønsket svar fra enhetene ved UiT, samt 48
Studentparlamentet.49

50
Høringssvar er alltid krevende, og en kort tidsfrist for å rekke målsetningen om å komme i 51
gang med ordningen allerede til det neste studieåret fører til at det ikke er mulig å legge opp 52
til samme metodikk for saksbehandling som var tilfelle for høringen om opptakssystemet, 53
med en diskusjonssak og så en oppfølgingssak i form av en vedtakssak. Undertegnede håper 54
likevel at det foreslåtte høringsinnspillet som blir presentert på møtet er noe 55
Studentparlamentets medlemmer kan stille seg bak og vedta. 56

57
58

«Education is learning what you didn’t even know you didn’t know.» 59
-Daniel J. Boorstin (1914 – 2004), amerikansk forfatter60

61
62
63

Med vennlig hilsen, 64
Robin Johansen 65
Utdannings- og forskningsansvarlig 66
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 67
utdanning@sp.uit.no  68
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Orientering Karriere-, likestillings- og bærekraftsansvarlig 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: 30.04.23 
Ansvarlig: Studentparlamentets Karriere-, likestillings- og bærekraftsansvarlig, Fredrik Askim 
Sakstype: Orientering 

 
 

Kjære parlament, 1 
 2 
 3 
 4 
Gratis sanitærprodukter 5 
Rapporten fra UiB ble endelig mottatt for to ukers tid siden, og er klar til presentering ovenfor 6 
Samskipnaden på neste samhandlingsmøte, og UiT på neste rektoratsmøte. Begge disse er 7 
derimot etter påske. Jeg håper og tror at et prøveprosjekt kan skje enten i slutten av perioden, 8 
eller i starten av neste AUs periode.  9 
 10 
På forrige parlamentsmøte nevnte jeg tenkte å fremlegge saken for Samskipnaden og UiT selv 11 
uten rapporten dersom denne ikke ble mottatt før førstkommende nevnte møter. Det har 12 
derimot ikke vært møter med rektorat eller Samskipnad siden, så dette var en problemstilling 13 
vi heldigvis ungikk. 14 
 15 
Råd for samarbeid med arbeidslivet 16 
Fredag 3. mars 17 
 18 
Jeg ble hasteoppnevnt til å sitte i dette organet, og deltok på det første møtet sammen med 19 
prorektor for utdanning, flere UiT-ansatte, og et utvalg næringslivsaktuelle personer. Møtet 20 
gikk hovedsakelig til velkomst og gjennomgang av mandat, og rådets arbeidsform, og en bolk 21 
med idémyldring om fornyelsen og videreutviklingen til UiTs studieportefølje og hvordan den 22 
kan oppnå bedre synergieffekter med arbeidslivet helt på slutten. Arbeidet til rådet er i stor 23 
grad koblet opp mot arbeidsgruppene som går gjennom studieporteføljen i detalj, og hva de 24 
kommer frem til.  25 
 26 
Neste møte er i mai, og da skal rådet i større grad jobbe med bredere endringer i måten 27 
studiene til UiT fungerer, for eksempel gjennom hvordan eksamen skal foregå, om hvert 28 
emne skal foregå over en måned hver, så man kun har ett om gangen, hvilke studier som skal 29 
ha praksis, og den slags spørsmål. 30 
 31 
Samisk og Kvensk nasjonaldag 32 
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I anledning Samisk nasjonaldag, 6. mars, og Kvensk nasjonaldag, 16. mars, ble det koordinert 33 
med synlighets- og promoteringskomitéen om innlegg på sosiale medier. På den Samiske var 34 
det i tillegg planlagt å gå i toget, men jeg ble selv syk den dagen og kunne dermed ikke delta. 35 
 36 

«Moralitet dikteres ikke av legalitet» 37 
- Ukjent 38 

 39 
 40 
 41 
Med vennlig hilsen, 42 
Fredrik Askim 43 
Karriere-, likestillings- og bærekraftsansvarlig 44 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 45 
fredrik@sp.uit.no 46 
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Orientering fra Samskipnadsstyret 
Kjære Parlament 

Temamøte om bolig i Lillestrøm 
Siden forrige møte i parlamentet har vi i samskipnadsstyret gjort mye spennende. Alle norske 
samskipnader samles for et temamøte årlig angående bolig. De e kunne jeg personlig ikke delta på 
grunnet Covid. Likevel var de e svært givende for Samskipnaden vår da mange spennende og 
interessante spørsmål kny et l samarbeid på tvers av alle 14 samskipnader. 

Jakten på ny direktør 
Jeg jobber mye sammen med inns llingsutvalget mi  bestående av undertegnede, Dag Rune Olsen 
og Me e Lura. Søkeprosessen e er Hans Pe er sin e erfølger er u ordrende, men utrolig 
spennende. Vi har også få  en klar trygghet i at Elin, assisterende direktør, vil ta rollen som 
kons tuert direktør i all overlappende d mellom Hans Pe ers siste arbeidsdag og ny direktørs første. 

 

 

30 millioner fra regjeringen  
Samskipnaden søkte om 80 studentboliger, vi kk fullstendig gjennomslag. De e vil gjøre det mulig å 
bygge neste byggetrinn i Dramsveien. De e er vi svært fornøyde med og vil llate fortsa  satsing på 
videre studentboligbygging for UiT-studentene. 
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G4-samling i Bergen 
Jeg og Silje reiste på vår første samling i G4-ne verket siden NAS kom inn. Vi ble ta  imot med åpne 
armer og de e var veldig hyggelig og givende for både meg og Silje. Vi kk snakket mye om bolig 
sammen med de tre andre styrene og utvekslet verdifulle erfaringer.  

Vi har se  mye på hverandres satsinger på bolig, sammensetning av boliger og studentliv- ltak. Det 
kanskje mest givende er bolkene vi hadde adskilt, hvor styrelederne kk ha  sine samtaler og 
styremedlemmene + nestledere kk ha  sine samtaler. Det ga mye konstruk vt for videre arbeid og 
gav oss verdifulle og relevante forum å diskutere åpent i. 

 

Videre tar jeg gledelig imot spørsmål 

 

Med vennlig hilsen 

  

Daniel Hansen Masvik 

Styreleder 

  

Mobil: +47 984 63 490 

E-post: Daniel.H.Masvik@samskipnaden.no  

Teorifagbygget hus 2, 9037 Tromsø 
Norges ark ske studentsamskipnad 

____ 

Samskipnaden.no 
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SAK 63-2223 Kvenfolkets dag

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM7
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Resolusjon

Saksinnledning1 
 2 
Saken ble mottatt av AU innen ordinær frist. 3 
 4 
Studentparlamentet har i sak 45-2021 vedtatt en likelydende resolusjon, hvor det 5 
meningsbærende innholdet i forslaget er dekket. Arbeidsutvalget anser det som overflødig å 6 
ha to likelydende resolusjoner med samme innhold. 7 
 8 
 9 
Resolusjon 10 

11 
Kvenene er en nasjonal minoritet i Norge og har beskyttelse i et rettslig grunnlag i Europeisk 12 
pakt for regions- eller minoritetsspråk, og Europarådets Rammekonvensjonen om beskyttelse 13 
av nasjonale minoriteter. Europarådets rammekonvensjon ratifisert av Norge i 1999, pålegger 14 
Norge å legge til rette for at kvenene kan uttrykke, bevare og videreutvikle sin kultur og 15 
identitet. 16 
 17 
“Partene forplikter seg til å fremme de forutsetninger som er nødvendige for at personer som 18 
tilhører nasjonale minoriteter, kan bevare og utvikle sin kultur, samt bevare de grunnleggende 19 
bestanddelene av sin identitet, det vil si deres religion, språk, tradisjoner og kulturarv.” 20 
(Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, artikkel 5.1)21 
 22 
Kvenene har lang tilstedeværelse i Norge, hvor kvenenes historiske bosetnings områdene var 23 
de områdene som utgjør landskapene Finnmark og Troms og de nordlige delene av Nordland. 24 
UiT Norges arktiske universitet er en sentral institusjon i Nord-Norge og må ta det 25 
samfunnsansvaret dette medfører. Som en stor aktør i de tradisjonelle kvenske 26 
bosettingsområdene skal og må UiT Norges arktiske universitet ta et ansvar i forvaltningen av 27 
kvenske interesser.  28 
 29 
Studentparlamentet mener at kvenfolkets dag som feires 16. mars skal være en 30 
undervisningsfri dag. Studentparlamentet mener også at UiT Norges arktiske universitet må 31 
styrke markeringen av kvenfolkets dag ved institusjonen med å skape en kvensk uke med 32 
ulike markeringer og arrangementer for å formidle det kvenske og for å skape en helhetlig 33 
feiring. Dette fordi det skal gies anledning til å feire kvenfolkets dag, det skal være mulig å 34 
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uttrykke, bevare og videreutvikle kvensk identitet også som student ved UiT Norges arktiske 35 
universitet. 36 
 37 
Studentparlamentet vil: 38 

at det skal være undervisningsfri på kvenfolkets dag  39 
ha en kvensk uke med markeringer og arrangementer ved UiT Norges arktiske 40 
universitet i forbindelse med kvenfolkets dag 41 

42 
Vedlegg:

1. Vedlegg 1: Sak 56-2021 Kvensk norsk nasjonaldag 

Forslag til vedtak: 
Resolusjonen avvises.  

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslag til vedtak 
vedtas.
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SAK 46-22/23 Møteplan for vår 2023

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM7 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

Møteplanen for våren 2023 ble vedtatt på SPM4 9. desember 2022, og etter å ha behandlet to 1 
foreslåtte endringer i møteplanen ble møteplanen seende slik ut: 2 

Dato: Merknad:
SPM5 Onsdag 15. 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

Det ble etter SPM6 utrykt et ønske om å se på møteplanen som følge av konflikter i 3 
enkeltrepresentanters kalendere, og et ønske om å gjøre det lettere for representanter fra alle 4 
studiesteder å delta på Studentparlamentets møter. 5 
 6 
Arbeidsutvalget har i den sammenheng forsøkt å ta kontakt med gruppelederne fra 7 
Venstrealliansen, Sosialdemokratisk liste, Grå liste, Pedagogikklista og Moderat liste, samt8 
campustinglederne ved henholdsvis Harstad, Narvik og Finnmark på epost sendt ut 6. mars. 9 
En ny epost ble sendt ut 14. mars for påminnelse om behov for respons. Beklageligvis har 10 
ikke alle som ble forsøkt kontaktet svart på disse henvendelsene. 11 
 12 
I eposten var det lagt ved et tentativt forslag til nye møtedatoer, som ser slik ut:13 

Dato: Merknad:
SPM8 Torsdag 11. mai Vårfordeling
SPM Konstituerende 2023 Fredag 26. mai Konstituerende
SPM9 Torsdag 8. juni

Begrunnelsen for å holde møtetidspunktet for SPM8 uforandret i forslag til revidert møteplan 14 
var at campusene Harstad og Narvik ikke er en del av vårfordelingen da de har sine egne 15 
rutiner for fordeling av semesteravgiftsmidler, og at disse møtene gjerne har få/ingen øvrige 16 
saker. Det var likevel åpnet opp for en revurdering av dette tidspunktet, da campus Alta 17 
muligens har interesse av å være til stede på dette møtet. 18 
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Også SPM9s møtetidspunkt var foreslått uendret, da dette møtet ville være nært tilknyttet en 19 
eventuell sommeravslutning, og at de aller fleste er ferdig med undervisning på dette 20 
tidspunktet, men også i dette tilfellet ble det åpnet for en revurdering dersom dette var 21 
ønskelig. 22 
 23 
Tilbakemeldingene som kom tilbake var delt, men den store konsensusen fra samtlige 24 
tilbakemeldinger var at man var enig i arbeidsutvalgets vurdering av SPM8 og SPM9, og at 25 
disse møtetidspunktene gjerne måtte forbli uendret. Hva angår SPM Konstituerende 2023 var 26 
meninger noe mer delte, men trenden lente mot at mens det muligens ville la seg gjøre mente 27 
flertallet at møteplanen fungerte godt slik den foreligger.28 
 29 
Basert på tilbakemeldinger mener arbeidsutvalget at det kan være hensiktsmessig å endre 30 
tidspunkt når møteplanen for våren vedtas, da gjerne fra desember-møtet som er tilfelle i dag, 31 
til januar/februar-møtet, for på denne måten sikre at Studentparlamentets medlemmer har fått 32 
oversikt over egen kalender ut semesteret på tidspunktet møteplanen skal vedtas. Dette er 33 
likevel en endring som det neste Studentparlamentet må ta stilling til.34 

Forslag til vedtak:  
Møteplanen forblir uforandret uten revisjon: 

SPM8 Torsdag 11. mai Vårfordeling
SPM Konstituerende 2023 Torsdag 25. mai Konstituerende
SPM9 Torsdag 8. juni

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på å vedta forslag til 
vedtak.
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SAK 64-2223 Endringer i «Reglement for Studentparlamentet UiT»

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM7
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

Studentparlamentet har hatt et uttalt ønske om en større revidering av reglementene som 1 
regulerer hvordan organisasjonen drives, dette er også reflektert i arbeidsprogrammet for 2 
perioden 2022-2023. Arbeidsutvalget foreslår i denne omgang 7 endringer i dagens 3 
«Reglement for Studentparlamentet UiT».  4 
 5 
Endringene er satt opp tabellarisk, med opprinnelig tekst, foreslått endring og fremstilling av 6 
hvordan ny tekst blir seende ut gitt at den foreslåtte endringen vedtas. Arbeidsutvalgets 7 
begrunnelse og innstilling samt Kontroll- og organisasjonskomiteens vurdering for hver av 8 
endringene kan også leses ut av tabellen. 9 

Forslag nr.
1 

Redaksjonelt
Nei

Paragraf
§ 15 første og 

annet ledd

Linje nr.
345-349 

Forslagstiller:
AU

Opprinnelig tekst:
§ 15 Endring av reglement 
§ 15.1 Vedtak om endring av reglementet 
Samtlige reglement for studentparlamentet kan endres ved absolutt 2/3 flertall.

§ 15.2 Særlige endringer av reglement  
Endring av §§§ 1, 2, 3, 4 og 15.2 i Reglement for studentparlamentet må stadfestes i 
påfølgende periode med absolutt 2/3 flertall. Endringer i reglement som helt eller delvis er 
begrunnet med endringer i fakultetsstrukturen er ikke nødvendig å stadfeste i påfølgende 
periode med absolutt 2/3 flertall.
Endring:
Endrer flertallsform fra absolutt 2/3 flertall til kvalifisert 2/3 flertall
Ny tekst:
§ 15 Endring av reglement 
§ 15.1 Vedtak om endring av reglementet 
Samtlige reglement for studentparlamentet kan endres ved kvalifisert 2/3 flertall.

§ 15.2 Særlige endringer av reglement  
Endring av §§§ 1, 2, 3, 4 og 15.2 i Reglement for studentparlamentet må stadfestes i 
påfølgende periode med kvalifisert 2/3 flertall. Endringer i reglement som helt eller delvis 
er begrunnet med endringer i fakultetsstrukturen er ikke nødvendig å stadfeste i påfølgende 
periode med kvalifisert 2/3 flertall.
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Forslagstillers begrunnelse:
Den gjeldende flertallsformen som i dag anvendes i Studentparlamentet under endring av 
reglement, har som hensikt å skape stabilitet i Studentparlamentets bestemmelser. 
Arbeidsutvalget støtter en slik intensjon, men mener at den gjeldende flertallsformen 
samtidig gjør det uforholdsmessig vanskelig for Studentparlamentet å gjøre de endringer en 
forholdsmessig stor andel av Studentparlamentets representanter ønsker å se gjennomført. 

Flertallsformen med absolutt 2/3 flertall sørger effektivt for at et mindretall i 
Studentparlamentet kan blokkere forslag gjennom å ikke avlegge stemme eller å bryte 
møteplikten ved å ikke møte opp til parlamentsmøtene. Arbeidsutvalget opplever det som 
uheldig at fravær av stemmer og representasjon på møtene ilegges så stor vekt i behandling 
av vedtektsendringer.  

Arbeidsutvalget foreslår derfor at kun de stemmer som avlegges av representanter skal 
vektlegges i behandlingen av endringer av reglement. Samtidig ønsker arbeidsutvalget å 
imøtekomme prinsippet om at en grad av stabilitet hva angår endringer av reglementer bør 
gjelde. Denne intensjonen mener arbeidsutvalget forblir uendret ved at flertallsformen 
fremdeles krever 2/3 flertall.
Innstilling fra arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalgets flertall bestående av Fredrik Askim, Nora Frøen, Robin Johansen og 
Jonas Toft innstiller på at forslaget vedtas. 
Erling Trones har tatt ut dissens.
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Kan vedtas

Forslag nr.
2 

Redaksjonelt
Nei

Paragraf
§ 3 annet og 
tredje ledd

Linje nr.
30-34 

Forslagstiller:
AU

Opprinnelig tekst:

Vedtak om utmelding fra nasjonale organisasjoner vedtas av studentparlamentet med 

Endring:
Endrer flertallsform fra absolutt 2/3 flertall til kvalifisert 2/3 flertall.
Forslaget må ses i sammenheng med forslag 1.
Forslaget faller dersom forslag 1 faller
Ny tekst:

Vedtak om utmelding fra nasjonale organisasjoner vedtas av studentparlamentet med 
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Forslagstillers begrunnelse:
Endringen i forslaget er redaksjonell dersom forslag 1 vedtas, og kan ikke vedtas dersom 
forslag 1 faller, ettersom at endring av disse leddene allerede er regulert gjennom § 15 
første og annet ledd. 

Forslaget er dog ikke redaksjonelt fordi den foreslåtte endringen er meningsbærende. 
Arbeidsutvalget mener at det er hensiktsmessig å beholde leddene, ettersom at det er mer 
ryddig å bevare bestemmelser om inn- og utmelding av nasjonal politisk tilknytning  
fremfor at dette reguleres utelukkende som en vedtektsendring.
Innstilling fra arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalgets flertall bestående av Fredrik Askim, Nora Frøen, Robin Johansen og  
Jonas Toft innstiller på at forslaget vedtas.
Erling Trones har tatt ut dissens.
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Kan vedtas
Dersom forslag 1 ikke vedtas, faller dette forslaget.

Forslag nr.
3 

Redaksjonelt
Nei

Paragraf
§ 17 femte 
kulepunkt

Linje nr.
377 

Forslagstiller:
AU

Opprinnelig tekst:

Endring:
Fjerner definisjon av flertallsformen absolutt 2/3 flertall
Forslaget må ses i sammenheng med forslag 1 og 2. 
Forslaget faller dersom forslag 1 og 2 faller
Ny tekst:
Forslagstillers begrunnelse:
Dersom forslag 1 og 2 blir vedtatt, er det overflødig å beskrive en flertallsform som ikke 
lenger benyttes
Innstilling fra arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalgets flertall bestående av Fredrik Askim, Nora Frøen, Robin Johansen og 
Jonas Toft innstiller på at forslaget vedtas. 
Erling Trones har tatt ut dissens.
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Kan vedtas
Dersom forslag 1 og 2 ikke vedtas, faller dette forslaget.

Forslag nr.
4 

Redaksjonelt
Ja

Paragraf
§§ 5-3, 9-5, 9-7, 

10

Linje nr.
95, 206, 207, 
230, 248, 373

Forslagstiller:
AU

Opprinnelig tekst:
Simpelt flertall

Endring:
Endrer ordlyd om flertallsform fra simpelt til alminnelig  
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Ny tekst:
Alminnelig flertall
Forslagstillers begrunnelse:
Simpelt flertall brukes feilaktig i Studentparlamentets reglement, hvor det som faktisk 
beskriver er et alminnelig flertall.

Opphavet til misforståelsen kan skyldes feil forståelse av simple majority på engelsk, som i 
denne sammenheng betyr «enkelt flertall», som er det samme som «alminnelig flertall».

Det er verdt å merke seg at bruken av simpelt flertall på linje 217 om personvalg er korrekt 
bruk av begrepet, og vil ikke endres med dette forslaget.
Innstilling fra arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslaget vedtas.
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Kan vedtas

Forslag nr.
5 

Redaksjonelt
Nei

Paragraf
§ 8 

Linje nr.
174-182 

Forslagstiller:
AU

Opprinnelig tekst:
§ 8 Plassfratredelse i studentparlamentet
Følgende medlemmer og varamedlemmer av studentparlamentet fratrer midlertidig sin 
plass eller varaplass i studentparlamentet til fordel for sine respektive varamedlemmer:
• Fungerende medlemmer av det sittende studentparlaments arbeidsutvalg 
• Fungerende medlemmer av kontroll- og organisasjonskomiteen 
• Fungerende møteleder 
• Fungerende medlemmer av den nasjonale studentorganisasjonens arbeidsutvalg 
• Faste representanter i styret til Norges arktiske studentsamskipnad. 
• Faste representanter i universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet.
Endring:
Endringen medfører at også varaer for medlemmer av samskipnads- og universitetsstyret 
må fratre sin plass eller varaplass i Studentparlamentet. 
Ny tekst:
§ 8 Plassfratredelse i studentparlamentet
Følgende medlemmer og varamedlemmer av studentparlamentet fratrer midlertidig sin 
plass eller varaplass i studentparlamentet til fordel for sine respektive varamedlemmer:
• Fungerende medlemmer av det sittende studentparlaments arbeidsutvalg 
• Fungerende medlemmer av kontroll- og organisasjonskomiteen 
• Fungerende møteleder 
• Fungerende medlemmer av den nasjonale studentorganisasjonens arbeidsutvalg 
• Faste representanter og deres varaer i styret til Norges arktiske studentsamskipnad. 
• Faste representanter og deres varaer i universitetsstyret ved UiT Norges arktiske 
universitet.
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Forslagstillers begrunnelse:
Studentparlamentet har i dag en avgrensning mot styrene i samskipnaden og universitet, 
ved at representanter ikke får delta i begge organer. Arbeidsutvalget mener at dette også bør 
være tilfelle når det gjelder varamedlemmer i de respektive styrene. Det er i dag mulig å 
delta i både et av styrene og i Studentparlamentet dersom man er vara i førstnevnte. 
Arbeidsutvalget mener at det er uheldig at man både kan være representant i 
Studentparlamentet og fungere i styrene.  

Arbeidsutvalget mener også at endringen kan være svært positiv for varaene. Gjennom å tre 
ut av Studentparlamentet, kan de i større grad involveres i styrearbeid, blant annet gjennom 
mer opplæring og økt innsikt i eksempelvis sakspapirer. Dette er en mulighet de i svært 
begrenset grad har i dag, da deres tilhørighet ligger hos Studentparlamentet; ikke styrene. 
Arbeidsutvalget har derfor tro på at endringen vil styrke studentenes rolle i de respektive 
styrene.
Innstilling fra arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalgets flertall bestående av Fredrik Askim, Nora Frøen, Robin Johansen og 
Jonas Toft innstiller på at forslaget vedtas. 
Erling Trones har tatt ut dissens.
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Kan vedtas

Forslag nr.
6 

Redaksjonelt
Nei

Paragraf nr.
§ 6-1 

Linje nr.
117-121 

Forslagstiller:
AU

Opprinnelig tekst:

Valg av arbeidsutvalg utføres ved separate valg i følgende rekkefølge: Først velges leder, 
deretter nestleder, arbeidsutvalgsmedlem 1 og arbeidsutvalgsmedlem 2. 

arbeidsutvalgsmedlem 1 og 2 velges ved preferansevalg
Endring:
Setter inn en tekst om sammensettingen av arbeidsutvalget og endrer fra to til tre øvrige 
arbeidsutvalgsmedlemmer.
Ny tekst:
§ 6-1 Sammensetning og valg av arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget består av: 

Leder
Nestleder 
Tre øvrige arbeidsutvalgsmedlemmer 

Valg av arbeidsutvalg utføres ved separate valg i følgende rekkefølge: Først velges leder, 
deretter nestleder, deretter øvrige arbeidsutvalgsmedlemmer. 

Øvrige arbeidsutvalgsmedlemmer velges ved preferansevalg.
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Forslagstillers begrunnelse:
Tre øvrige arbeidsutvalgsmedlemmer er det Studentparlamentet operer med i dag. Legger 
til en paragraf om sammensetting for bedre opprydding av hvor mange som er i 
Arbeidsutvalget.
Innstilling fra arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslaget vedtas.
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Kan vedtas

Forslag nr.
7

Redaksjonelt
Nei

Paragraf nr.
§ 9-9 (ny)

Linje nr.
242

Forslagstiller:
AU 

Opprinnelig tekst:

Endring:

Ny tekst:
§ 9-9 Digital deltakelse  
Studentparlamentets møter gjennomføres som hovedregel som helfysiske møter.  
Dersom minst tre representanter med studiestedstilhørighet utenfor møtestedet krever det, 
kan møtet kalles inn som hybrid- eller heldigitalt møte.  
Kravet må fremsettes arbeidsutvalget senest 14 dager før møtet finner sted.  
  
Dersom en representant forhindres fra å delta grunnet hindring utenfor representantens 
kontroll (force majeure) og vara ikke har anledning til å møte, gis det anledning til å delta 
digitalt.
Forslagstillers begrunnelse:
Det ble under SPM6 uttrykt et ønske om å revidere reglementet slik at det åpnes opp for 
digital deltakelse dersom dette er ønskelig. 

Arbeidsutvalget har i sitt forslag lagt til grunn vedtak fra perioden 21/22 om at en fortsatt
ønsker at fysiske møter skal være hovedregelen, men legger til en regulering som åpner opp 
for både hybridmøter og heldigitale møter gitt at kravet fremmes for arbeidsutvalget 
innenfor en gitt frist. Reguleringen er også formulert slik at en ikke differensierer mellom 
campusrepresentanter og listerepresentanter, men kun basert på hvorvidt 
studiestedtilhørigheten ligger utenfor møtested. 

Det er i tillegg lagt til en regulering for de tilfellene der uforutsette hendelser utenfor den 
enkelte representantens kontroll forhindrer fysisk oppmøte og heller ikke vara kan møte.
Innstilling fra arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslaget vedtas.
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen: 
Kan vedtas

20



23.03.2023 

7

Vedlegg:
1. Vedlegg 2: Reglement for Studentparlamentet ved UiT - Norges Arktiske Universitet 

Forslag til vedtak: 
Endringsforslagene vedtas slik de foreligger. 
Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt.

Innstilling fra arbeidsutvalget: Innstillingene er gjengitt i de enkelte forslagene. 
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SAK 65-2223 Høringssvar til intern høring om utdanningsfaglig 
kompetanse og ny meritteringsordning

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM7
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

Bakgrunn for saken1 
Studentparlamentet ved arbeidsutvalget ble 9. mars 2023 kontaktet av organisasjons- og 2 
økonomidirektøren ved UiT Norges arktiske universitet, Odd Arne Paulsen. Henvendelsen var 3 
en invitasjon til Studentparlamentet til å komme med et høringsinnspill til den interne 4 
høringen 2023/1099 – Utdanningsfaglig kompetanse og ny meritteringsordning ved UiT 5 
Norges arktiske universitet. 6 
 7 
I høringen er Studentparlamentet blitt invitert til å gi innspill om forslag til forenkling av 8 
kompetansekriteriene for utdanningsfaglig kompetanse, og forslag til nærmere innretning og 9 
håndtering av ny meritteringsordning ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Fristen for å 10 
komme med innspill til høringen er blitt satt til 11. april 2023. Det blir også fra 11 
administrasjonens side lagt opp til at saken skal opp til behandling i Strategisk 12 
utdanningsutvalg, dekanmøte og møte med hovedtillitsvalgte. 13 
 14 
Utdanningsfaglig kompetanse15 
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fra 1. september 2019 16 
definerer tydelige krav til utdanningsfaglig kompetanse. Det er stilt krav om at alle 17 
utdanningsinstitusjoner utvikler nærmere kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse 18 
og hvordan denne skal dokumenteres. 19 
 20 
Ved UiT vedtok universitetsstyret i 2019 kompetansekravene for utdanningsfaglig 21 
kompetanse (basiskompetanse) for undervisning og en veiledning på universitets- og 22 
høyskolenivå i Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og 23 
forskerstillinger ved UiT, kapittel 4.5. Kravene ble definert som sju kriterier for pedagogisk 24 
basiskompetanse, og ytterligere tre kriterier for stillinger som professor og dosent. 25 
 26 
I forslaget til nytt kapittel 4.5 går man fra syv til fire hovedkriterier for grunnleggende 27 
kompetanse. De fire kriteriene er de samme uavhengig av stillingstype, men med varierende 28 
nivåkrav, og er basert på prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL): 29 

Fokus på studentenes læring 30 
En vitenskapelig tilnærming til undervisning 31 
Systematisk utvikling over tid av egen undervisning og undervisningskompetanse 32 
En kollegial tilnærming til egen og fagfelleskapets utvikling av undervisningspraksis 33 
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Administrasjonen ber i denne høringen om vurderinger og innspill knyttet til: 34 
De foreslåtte endringene i nytt kapittel 4.5 i Utfyllende bestemmelser. 35 

o Med spesielt fokus på de foreslåtte kompetansekriteriene og -nivåene for ulike 36 
stillingstyper, for museal formidling og for kunstnerisk formidling 37 

Veileder for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse. 38 
 39 
Meritteringsordning40 
I forslaget fra administrasjonen er det lagt opp til at status som merittert underviser skal 41 
tildeles av de samme organer som har ansvar for ansettelser og opprykk, det vil si 42 
fakultetsstyrer eller egne tilsettingsutvalg. Tildelingen skal skje etter søknad og vurdering av 43 
en bedømmelseskomité og avdeling for organisasjon og økonomi skal bistå med utlysning og 44 
saksbehandling. Den foreslåtte ordningen har paralleller til ordningen for opprykk i 45 
undervisnings- og forskerstillinger. 46 
 47 
Når ordningen er fullt ut implementert, foreslås det en årlig søknadsfrist 1. mars. For 2023 48 
foreslås det imidlertid en søknadsfrist i midten av oktober, og for 2024 en søknadsfrist i mai. 49 
Dette vil gi muligheter for å komme i gang med ordningen allerede i år, vil også åpne for å 50 
danne erfaringer og gjøre justeringer fram mot neste utlysning. 51 
 52 
Administrasjonen ber i denne delen av høringen om tilbakemeldinger på om: 53 

Dette er en hensiktsmessig måte å utforme kriterier og nivå for merittert underviser på. 54 
Om ordningen er hensiktsmessig utformet, blant annet med hensyn til sammensetning 55 
av bedømmelseskomiteer.56 

Vedlegg:
1. Vedlegg 3: Høringsinnspill – Utdanningsfaglig kompetanse og ny meritteringsordning 
2. Vedlegg 4: Høring – Utdanningsfaglig kompetanse og ny meritteringsordning ved UiT 

Norges arktiske universitet 
3. Vedlegg 5: Fullmaktssak 31 22 
4. Vedlegg 6: Gjeldende kapittel 4.5 i utfyllende bestemmelser
5. Vedlegg 7: Forslag til nytt kapittel 4.5 i utfyllende bestemmelser
6. Vedlegg 8: Forslag til nytt kapittel 11 i utfyllende bestemmelser
7. Vedlegg 9: Veileder for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse 
8. Vedlegg 10: Vurderingsskjema for bedømmelseskomité - merittert underviser

Forslag til vedtak: 
Høringssvaret vedtas slik det foreligger. 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslag til vedtak 
vedtas.
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SAK 66-2223 Diskusjonssak om handlingsplan for bærekraft

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM8
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Diskusjon

En handlingsplan for bærekraft basert på UiTs strategi mot 2030, Eallju – Drivkraft i nord er 1 
under arbeid, og har som formål å utvikle systematiske og konkrete tiltak til forbedring av 2 
UiTs bærekraftighet. Det er ønskelig at planen produseres på demokratisk vis, med forankring 3 
hos studentene, dermed har parlamentet fått forespørsel om å komme med innspill i saken. 4 
Den tentative handlingsplanen ligger vedlagt, og arbeidsutvalget anbefaler at parlamentet 5 
grunner sine forslag i denne, så vi slipper overlappende forslag. 6 

7 
Diskusjon:8 
Det etterspørres konkrete tiltak, disse bør fremmes fra talerstolen og sendes inn skriftlig, så vil 9 
arbeidsutvalget ta med seg disse til gruppen som skriver planen. Diskusjon rundt forslag er 10
også ønskelig. Tenk nøye gjennom eventuelle forslag. Vil det ha god effekt på UiTs 11
klimaavtrykk? Står det allerede i handlingsplanen? Er det gjennomførbart?  12

13
Innstilling fra arbeidsutvalget: Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.14

Vedlegg:
1. Vedlegg 11: Tentativ handlingsplan for bærekraft 
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1

SAK 58-2223 Utmeldingsvedtak NSO

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

Sak 58-2223 ble behandlet på forrige Studentparlamentsmøte (SPM6) 2. mars 2023. Det ble 1 
ikke fattet et vedtak i saken etter vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen (KoK) om 2 
vedtakets gyldighet. KoKs redegjørelse er som følger:3 

Etter paragraf §9.4 i hovedreglementet står det:

§ 9.4 Blanke stemmer
Dersom antallet blanke og ugyldige stemmer overskrider antall godkjente stemmer for eller
mot, er ikke avstemningen gyldig. Saken kan kun behandles igjen hvis den settes på
dagsorden for et senere ordinært møte.

Valgformen under saken om utmeldingsvedtak av NSO var absolutt 2/3 flertall. Dette betyr 
at 2/3 av det totalte antall plasser i parlamentet (25) må stemme for.  

Det som skjedde under denne saken, som gjorde til at utfallet ble ugyldig, var at det var 
flere blanke stemmer, enn de som stemte mot. Parlamentet stemte slik:
15 for- 1 mot- 6 avholdende og 3 ikke tilstede.

Arbeidsutvalget (AU) har derfor satt saken opp på dagsorden igjen. AU har oppfordret 4 
campustingledere, gruppeledere og andre aktive i studentdemokratiet ved UiT til å komme 5 
innspill til eventuell informasjon man ønsker i saken. AU har ikke mottatt noen innspill, og 6 
siden det ikke foreligger noe ny informasjon til saken, har ikke AU gjort en ny innstilling. 7 

Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet ønsker å si opp sitt
medlemskap i Norsk Studentorganisasjon fra og med 01.01.2024

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

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslag til vedtak 
vedtas.
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