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REP.NR. TILHØRIGHET

NAVN

TILSTEDE

VARA
Jonas Bovoll

1
2

Campus Finnmark
Campus Finnmark

Henrik Kristoffersen
Malene Stock

Til stede
Vara til stede

3
4

Campus Narvik
Campus Narvik

Vegard Larsen
Jon Kristian Leirvang

Til stede
Til stede

5
6

Campus Harstad
Campus Harstad

Daniel Hans Karlsen
Odianne Hermansen

Vara til stede
Til stede

7

Grå liste

Ida Rabben Trælnes

Til stede

8
9

Pedagokikklisten
Pedagokikklisten

Oda Røsæg Olsen
Nora Næss

Til stede
Til stede

10
11
12
13

Venstrealliansen
Venstrealliansen
Venstrealliansen
Venstrealliansen

Regine Rostad
Maja Sandvik Lockert
Sigrid Bjørnhaug Hammer
Reidun Berntsen Heggen

Ikke til stede
Ikke til stede
Ikke til stede
Til stede

14

Sosialdemokratisk liste

Til stede

15

Sosialdemokratisk liste

16

Sosialdemokratisk liste

Andrine Klausen Simonsen
Morten Simensen
Haldorsen
Tobias Hjermann

17

Sosialdemokratisk liste

Andrea Bates Antonsen

Vara til stede

18

Sosialdemokratisk liste

Emil Vesleng Hansen

Til stede

19
20
21
22
23
24
25

Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste

Harald Oliver Miller
Amanda Adelaide Molvik
Sigrid Elisabeth Ekrem
Rolf Erik Forseth
Victor Zimmer
Kristian Stave
Brage Bolstad‐Andreassen

Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Ikke til stede
Til stede

Kristin Andreassen

Til stede
Til stede
Mathilda Kerstin
Sletteland

Tina Holtsdalen
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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Reidun Heggen forslår å supplere inn Vetle Solodden Lier for Venstrealliansen. KOK
redegjør for at forespørsel om supplering kommer etter frist.
Vedtak: Forslaget falt.
Tina Holtsdalen forslår sak om sommerfullmakt inn på sakslisten.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Jonas Toft forslår sak 31 valg av representanter til nemd for studentsaker inn på sakslisten.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Forslag: Innkalling og dagsorden godkjennes
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med de endringer som fremkom

Godkjenning av protokoll fra SPM0-22/23
Vedtak: Referatet godkjennes

Godkjenning av protokoll fra SPM11-21/22
Vedtak: Referatet godkjennes

Orienteringer
Det ble orientert muntlig fra Arbeidsutvalget, Universitetsstyret og Samskipnadsstyre.
Det vises ellers til skriftlige orienteringer i sakspapirene.
Det ble åpnet for spørsmål til hver orientering.
Vedtak: Studentparlamentet anser seg som orientert

Sak 13-22/23 Status økonomi
Forslag fra Reidun Heggen: Venstrealliansen ønsker at sak 13 trekkes.
Vedtak: Forslaget falt
Forslag fra Tina Holtsdalen: Nåværende Arbeidsutvalg skal kalle inn involverte parter til et
oppklarings- og dialogmøte omhandlende SAK 13-2223 Status økonomi, del 3. Det skal
komme en ny orientering på bakgrunn av dette til Studentparlamentsmøte 2.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Forslag fra Ida Trælnes: Vi stryker alle navn i saken og bytter ut med tidligere leder og
tidligere nestleder.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Forslag fra Harald Miller: AU etablerer en komité som vil utarbeide vilkår for bruk av
sommerfullmakten.
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Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Innstilling fra arbeidsutvalget: Studentparlamentet ser seg orientert med status på
organisasjonens økonomi.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Sak 30-22-23 Revidering av økonomireglementet
Forslag fra arbeidsutvalget:
Forslag 1: Vedtatt
Forslag 2: Vedtatt
Forslag 3: Vedtatt
Forslag 4: Vedtatt
Forslag 5: Vedtatt
Forslag 6: Vedtatt
Forslag 7: Vedtatt
Forslag 8: Vedtatt
Forslag 9 settes opp mot forslag 13 av Morten Haldorsen Forslag 13 lyder: Hele
arbeidsutvalget honoreres i tråd med lønnstrinn 22 i statens lønnsregulativ. Leder og nestleder
honoreres for 12 måneder og øvrige medlemmer av arbeidsutvalget honoreres for 10,5
måneder. Forslag 9 ble vedtatt.
Forslag 10: Vedtatt
Forslag 11: Vedtatt
Forslag 12a settes opp mot forslag 12b. Forslag 12b ble vedtatt.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Økonomireglementet vedtas med de vedtatte forslag til
endringer som framkom i møtet
Vedtak: Økonomireglementet ble vedtatt med de endringene som fremkom.
Sak 19-22/23 Studentparlamentets budsjett 22/23
Innstilling fra arbeidsutvalget: Forslag til budsjett for perioden 2022/2023 vedtas slik det
foreligger.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Sak 17-22/23 Arbeidsprogram 22/23
Følgende forslag blir fremmet:
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Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

1

Morten Haldorsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Formativ vurdering som eksamensform
Tillegg
Formativ vurdering som eksamensform
Se på muligheten for hjemmeeksamen som en mulig vurderingsform som kan tas i
bruk istedenfor skoleeksamen

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

3

Morten Haldorsen

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
Fleksibilitet i egen studiehverdag
…Sikre at pensumlister og timeplaner er tilgjengelig ved semesterstart ved alle
emner…
Endringsforslag:
Fleksibilitet i egen studiehverdag
…Sikre at pensumlister og timeplaner er tilgjengelig to uker før semesterstart ved alle
emner…

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

3

Morten Haldorsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Tilleggsforslag:
Fleksibilitet i egen studiehverdag
Endre fra “sikre at pensumlister og timeplaner er tilgjengelig ved semesterstart ved alle
emner) til “sikre at pensumlister og timeplaner er tilgjengelig to uker før semesterstart
ved alle emner)

Studentparlamentet skal:
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Jobbe for at studenter skal få informasjon om tilrettelegging



Jobbe for at det gjøres en kartlegge om hvor tilretteleggingen ikke er
tilstrekkelig, og jobbe for å forbedre dette



Skal jobbe for muligheten for at forelesninger tas opp og gjøres tilgjengelig for
studenter

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

X

Morten Haldorsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Tillegg
Nytt underkapittel
Lærerressurser
Bakgrunn: UiT har en særegen posisjon som forvalter av samiske interesser som et
universitet i Sápmi. Studentparlamentet og UiT kan derfor løfte det samiske ved å i
større grad benytte litteratur av samiske forfattere.
Det er positivt at mer læremateriell blir tilgjengelig digitalt. Likevel er vi bekymret for
utviklingen blant utgivere i bruk av digitale restriksjonsadministrasjons-funksjoner
(DRM). DRM motvirker mange av de fordelene digitalisering av pensum har, og
innskrenker frihetene digitalisering medbringer. Et eksempel på inngripende DRM er
funksjoner som låser deg ute av materialet med mindre du er tilkoblet internett.
Studentparlamentet skal:


UiT skal ta i bruk mer litteratur av samiske forfattere og benytte lærerressurser
på samisk språk hvor dette er hensiktsmessig



UiT skal unngå bruk av inngripende DRM-funksjoner
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Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

6

Morten Haldorsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Tilleggsforslag
Nytt underkapittel
Flerkulturell og kjønnsmangfoldig kompetanse

I arbeidslivet møter vi mange med ulike bakgrunner, særlig i yrker hvor man jobber tett
på andre mennesker. Når man skal utøve tjenester for andre mennesker er det viktig å
ha riktig kompetanse for å kunne gi best mulig tjenester.
Studentparlamentet skal:


Jobbe for å øke fokuset på kulturkompetanse som en del av utdanningen til
helsepersonell med særlig fokus på samisk språk og kultur



Jobbe for å øke fokuset på kjønns- og seksualitetskompetanse som en del av
utdanningsløpet til helsepersonell og lærerutdanninger

Forslagsnummer

Forslagsstiller

7

Morten Haldorsen

Type

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Workshops om grensesetting og seksuell trakassering
Endringsforslag: Endre tittel til workshops om grensesetting, seksuell trakassering,
mobbing og diskriminering
Tilleggsforslag (nytt kulepunkt):

Studentparlamentet skal:


Jobbe for at UiT - Norges Arktiske Universitet har en nullvisjon for seksuell
trakassering, mobbing og diskriminering
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Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

9a

Arbeidsutvalgets
mindretall

Forslag

Opprinnelig tekst
Deltagelse i viktige dager.
Formål: UiT skal delta i, og aktivt markere viktige hendelser og dager for
likestillingsbevegelsen, som Arctic Pride, 8. mars og 19. november. Dette vil vise
nåværende og fremtidige studenter at UiT er et progressivt universitet der alle er
velkomne, uavhengig av opphav, kjønnsidentitet, og legning. Bakgrunn: Å feire
kvinnedagen, mannsdagen, og å være med på Arctic Pride vil bidra til at UiT får et
image som et feministisk universitet med inklusive verdier, noe som kan bidra til større
popularitet blant fremtidige studenter. Å feire kvinnedagen og den uoffisielle dagen for
ikke binære viser at UiT står for likestilling mellom kjønnene, og står imot et
patriarkalsk samfunn. Mannsdagen bør også markeres da det er også menn som
undertrykkes av patriarkatet, særdeles trans-menn og andre skeive. Studentparlamentet
skal:


Jobbe for at UiT skal markere kvinnedagen, den uoffisielle dagen for ikkebinære så langt det lar seg gjøre, og mannsdagen. (8. mars, 14. juli, og 19.
november).



Arbeide for at universitetet markeres Arctic Pride.

Opprinnelig forslag settes

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

9

Morten Haldorsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Deltagelse i viktige dager.
Formål: UiT skal makere kvinnedagen og Arctic Pride
Bakgrunn: Den internasjonale kvinnedagen gir rom for makering av viktige kvinne- og
likestillingsspørsmål akademia og samfunn tidligere har klart å løfte frem, slik som
forskning på kvinnesykdommer, retten til fri abort og metoo. UiT er også engasjert
innenfor temaet, gjennom blant annet Prestisje, et prosjekt interdisiplinært forskningsog tiltaksprosjekt som skal identifisere og arbeide med strukturelle og kulturelle
forhold som påvirker kjønnsbalansen i posisjoner med stor faglig og økonomisk
innflytelse.
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Arctic Pride er en viktig makering som avdekker vil holdninger vi har i samfunnet, og
som gir mulighet til å la universitetet vise at institusjonen er åpen for et mangfold av
mennesker, hvor respekt og integritet står i sentrum. Markeringen har også fokus på
forholdet mellom kjønn og urbefolkning, som UiT har som forksningsfokus gjennom
prosjektet «Gender in Sápmi»
Studentparlamentet skal:
•

Jobbe for at UiT skal markerer den internasjonale kvinnedagen og Arctic Pride.

Endringsforslag
Studentparlamentet skal:
● Øke satsningen på samisk uke for å synliggjøre samisk språk og kultur
● Ha en kvensk uke ved UiT i forbindelse med kvenfolkets dag
● Studentparlamentet ved UiT skal delta i Arctic Pride

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

10

Morten Haldorsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Styrke studentforeningene
Formål: Studentforeningene skal styrkes og synliggjøres.
Bakgrunn: De siste par årene har vært harde for foreningslivet, og mange sliter med
rekruttering og aktiviteter.
Prosjektet Studentliv arbeider med å støtte opp under foreningene ved å gi kurs,
veiledning og økonomisk støtte. Mange foreninger har behov for arbeidet Studentliv
gjør, og bedret synlighet viktig. Studentliv har også et stort potensial til å bistå
studenter som ønsker å starte opp nye foreninger.
Studentutvalgene på hvert fakultet er en viktig del av støtteapparatet til foreningene, og
bør synliggjøres for nye studenter.
Kafé Bodega er et knutepunkt for studentforeningene og har et stort potensiale. Ved å
utforme en sammenhengende plan for Kafe Bodéga og omkringliggende kontorer kan
vi øke bruken av organisasjonskontorene, forenkle samarbeid og skape en hyggelig
atmosfære i hele etasjen.
Flere studenter etterspør en dokumentbank blant annet med normalvedtekter og
dokumentmaler for budsjett og regnskap, som vil bidra til å standardisere søknader til
SP og effektivisere foreningene.
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Studentparlamentet skal:
•

Støtte opp Prosjekt Studentliv og studentutvalgene.

•
Utforme og gjennomføre en sammenhengende plan for Kafé Bodega og
omkringliggende kontorer.
Endringsforslag
Tilleggsforslag: Støtte oppProsjekt Studentliv og studentutvalgene og sikre at
studentforeninger har kanaler hvor de får tilstrekkelig informasjon

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

11

Morten Haldorsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Studentidrett
Formål: styrke studentidretten ved UiT - Norges Arktiske Universitet
Bakgrunn: studenter fortjener et godt trenings- og rekreasjonstilbud. Dagens tilbud er
bredt og godt, men det kan alltids bli bedre. Vi ser behovet for god infrastruktur og
anlegg i henhold til trening og idrett. Derfor ønsker vi å inngå et samarbeid med ulike
aktører om etableringen av fotballbane med tilhørende friidrettsanlegg ved Kraft
sportssenter.
Studentparlamentet skal:
● Jobbe for fotballbane med tilhørende friidrettsanlegg i området ved Kraft
sportssenter

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

12

Oda Olsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Deltagelse i viktige dager.
Formål: UiT skal makere kvinnedagen og Arctic Pride
Bakgrunn: Den internasjonale kvinnedagen gir rom for makering av viktige kvinne- og
likestillingsspørsmål akademia og samfunn tidligere har klart å løfte frem, slik som
Side 10 av 23

Protokoll
SPM1
10.-11.09.22
forskning på kvinnesykdommer, retten til fri abort og metoo. UiT er også engasjert
innenfor temaet, gjennom blant annet Prestisje, et prosjekt interdisiplinært forskningsog tiltaksprosjekt som skal identifisere og arbeide med strukturelle og kulturelle
forhold som påvirker kjønnsbalansen i posisjoner med stor faglig og økonomisk
innflytelse.
Arctic Pride er en viktig makering som avdekker vil holdninger vi har i samfunnet, og
som gir mulighet til å la universitetet vise at institusjonen er åpen for et mangfold av
mennesker, hvor respekt og integritet står i sentrum. Markeringen har også fokus på
forholdet mellom kjønn og urbefolkning, som UiT har som forksningsfokus gjennom
prosjektet «Gender in Sápmi»
Studentparlamentet skal:
•

Jobbe for at UiT skal markerer den internasjonale kvinnedagen og Arctic Pride

Endringsforslag
Stadig får man undersøkelser og dystre tall på den psykiske helsen til menn. Det å
kunne bruke mannsdagen som en dag for å sette ekstra fokus på dette problemet vil
være med på å spre kunnskap om akkurat dette

- Studentparlamentet skal markere mannsdagen med fokus på menns psykiske helse

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

13

Ida Trælnes

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Psykisk helse
Formål: Studentene skal ha et bedre psykisk helsetilbud på UiT.
Bakgrunn: Trenden for studentenes psykiske helse går feil vei, og andelen studenter
som rapporterer psykiske plager har økt med over 75% siden 2010. Dette var en jevn
trend også før 2020, men pandemien har ført til en tydelig forverring (ShoT2021).
Lysterapi anses som effektiv behandling mot vinterdepresjon, og har vært i bruk i over
30 år (Pjrek et al., 2019). Mørketidskaféen til Samskipnaden er et tilbud de fleste
studenter har hørt om, men de aller færreste har prøvd, eller vet hvor er. Mellom 8:30
og 11:15 er det plassert ut en rekke dagslyslamper i den nedlagte kantinen i Breiviklia,
og det serveres kaffe og te. Det er en svært høy terskel for mange studenter å dra til et
ganske avsides lokale, og kaféen er også veldig lite synlig for studentene. En endring
av lokale til områder som allerede er brukt av studenter, som en kantine eller et
bibliotek, vil kunne betydelig øke mengden interesse og bruk av dagslyslampene, og
dermed forbedre både søvnhelse og psykisk helse hos studentene.
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Besøkshunder er et tilbud som ble gjennomført i 2018, og som bør prioriteres som et
lavterskeltilbud i eksamensperiodene. Arrangementer med besøksterapihunder er en
kostnadseffektiv, lett tilgjengelig aktivitet som signifikant reduserer stress for studenter
før eksamen (Barker et al., 2016). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Røde
Kors i 2018, og en gjenetablering av tilbudet vil kreve lite ressurser.
Studentrådgivninga sitt samtaletilbud er et populært tilbud hos studentene, og er en
enkel måte for studentene å komme i kontakt med psykisk helsehjelp. Dessverre er det
i perioder lang ventetid, noe som kan føre til at studenter ikke søker hjelp.
Rådgivninga tilbyr også grupper og kurs, noe som kan bidra til at flere studenter får
hjelp, og lette trykket på samtaletilbudet. Disse tilbudene har imidlertid lavt oppmøte
og trenger større synlighet for å være effektive.
Studenttelefonen er et tilbud fra Mental Helse til alle studenter, og er åpne alle dager.
Dette tilbudet er et godt alternativ til Rådgivninga i en del situasjoner, og økt synlighet
for tilbudet vil bidra til at flere får hjelp, og at Rådgivninga får kortere ventetid.
Det bør etableres tiltak i kantinene som oppmuntrer studenter til å møte andre, og
senker terskelen for de som spiser alene. Et eksempel på slike tiltak er et “minglebord”
hvor det står noe gratis mat og drikke, og enkeltstudenter og små grupper oppfordres til
å sitte og snakke.
Studentparlamentet skal:
•

Jobbe for at studenter skal ha tilgang til dagslyslamper der de oppholder seg
for å motvirke mørketidsdepresjon.
•
Etablere besøkshunder som et tilbud i eksamensperiodene.
•
Jobbe for at Rådgivninga sitt samtaletilbud skal bli mer synlig og ha kortere
ventetid.
•
Jobbe for at Rådgivninga sine grupper og kurs må bli mer synlige og
attraktive.
•
Etablere flere lavterskeltilbudet for psykisk helse.
•
Etablere tiltak i kantinene for å oppmuntre enslige studenter til å møte
andre.
Endringsforslag
•

Ha en større satsing på studentforeninger for å bekjempe ensomheten.

Side 12 av 23

Protokoll
SPM1
10.-11.09.22
Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

14

Ida Trælnes

Tilleggsforslaget

Opprinnelig tekst
Styrke studentforeningene
Formål: Studentforeningene skal styrkes og synliggjøres.
Bakgrunn: De siste par årene har vært harde for foreningslivet, og mange sliter med
rekruttering og aktiviteter.
Prosjektet Studentliv arbeider med å støtte opp under foreningene ved å gi kurs,
veiledning og økonomisk støtte. Mange foreninger har behov for arbeidet Studentliv
gjør, og bedret synlighet viktig. Studentliv har også et stort potensial til å bistå
studenter som ønsker å starte opp nye foreninger.
Studentutvalgene på hvert fakultet er en viktig del av støtteapparatet til foreningene, og
bør synliggjøres for nye studenter.
Kafé Bodega er et knutepunkt for studentforeningene og har et stort potensiale. Ved å
utforme en sammenhengende plan for Kafe Bodéga og omkringliggende kontorer kan
vi øke bruken av organisasjonskontorene, forenkle samarbeid og skape en hyggelig
atmosfære i hele etasjen.
Flere studenter etterspør en dokumentbank blant annet med normalvedtekter og
dokumentmaler for budsjett og regnskap, som vil bidra til å standardisere søknader til
SP og effektivisere foreningene.
Studentparlamentet skal:
•

Støtte opp Prosjekt Studentliv og studentutvalgene.

•
Utforme og gjennomføre en sammenhengende plan for Kafé Bodega og
omkringliggende kontorer.
Endringsforslag
•
At arbeidsutvalget skal jobbe opp mot at det skal bli lettere for
studentforeninger å få et fysisk lokale i fremtiden.
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Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

15

Kristin Andreassen

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
Formål: Studenter skal ha mulighet til å ha fastlege og primærhelsetjeneste der de
studerer.
Bakgrunn: Fastlegeordningen er ofte det første møtet studenter har med helsetjenesten.
Det er vist at det å ha en fast lege over tid reduserer sykehusinnleggelser, bruk av
legevakt og død (Sandvik et al., 2022). Mange studenter får allikevel ikke fastlege på
sitt studiested.
Det er som regel to grunner til at studenter mangler fastlege på studiestedet. Noen
studenter velger å ikke bytte fastlege når de flytter, og noen har ikke mulighet på grunn
av lange ventelister på fastlege i kommunen.
I UiT sine vertskommuner er det per dags dato ingen ledige fastleger i Tromsø,
Hammerfest, Sør-Varanger og Alta. Narvik er eneste kommune som har ledig kapasitet
i fastlegeordningen, med 6 leger uten venteliste.
Mangel på fastlege der man studerer fører til høyere terskel for å oppsøke legehjelp,
som gir dårligere helseutfall.
Kraft Helsestasjon på campus Tromsø har flere utfordringer rundt drift, blant annet
manglende helsepersonell, organisering av helsestasjonen i kommunen og manglende
midler.
Flere studenter bør ha mulighet til å oppsøke fastlege på studiestedet. Viktige tiltak
fremover blir å bidra til økt kapasitet i vertskommunene, støtte opp fastlegetilbudet på
Kraft Helsestasjon og informere studentene om fordelene med fastlege på studiestedet.
Studentparlamentet skal:
•

Sikre driften til Kraft Helsestasjon.

•

Informere studentene om sine fastlegerettigheter og -tilbud.

•

Legge politisk press på kommunen til å forbedre fastlegetilbudet til studenter.

Endringsforslag
I UiT sine vertskommuner er det per dags dato ingen ledige fastleger i Tromsø,
Hammerfest, Sør-Varanger, Alta og Harstad. Narvik er eneste kommune som har ledig
kapasitet i fastlegeordningen, med 6 leger uten venteliste.
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Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

16

Morten Haldorsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Studentparlamentet skal:
● Se på muligheten på å arrangere karrieredager med fokus på rekruttering av
underrepresenterte kjønn slik som jentedagene ved UiT
● skal jobbe for og kartlegge hvordan man kan jobbe for rekruttering av
underrepresenterte kjønn på studier med lav kjønnsbalanse, med spesiell fokus på
helsefag og realfag

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

17

Vegard Larsen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Synlighets- og promoteringskomitéen
Formål: Å opprette en komite for økt synlighet og promotering av Studentparlamentet
Bakgrunn: Studentparlamentet sliter med å opprettholde synlighet og promotere seg
selv ovenfor UiT-studenter. Flere av andre sammenlignbare studentdemokratier
opplever samme problematikk, og har opprettet promoteringskomiteer for å bøte på
dette.
En slik komité kan settes sammen på mange ulike måter, og det finnes mange ulike
oppgaver en slik komet kan påta seg. Eksempler på dette er vaffelsteking og
standvirksomhet.
Studentparlamentet skal:
•
Opprette en komité med mandat å promotere Studentparlamentets virksomhet,
og øke dens synlighet
•
I samråd med komitéen, sette ned en arbeidsgruppe med mandat for utforming
av grafikk for Studentparlamentet og strategi for synlighet på sosiale medier.
Endringsforslag
•
Utover dette skal komitéen stå fritt til å synliggjøre studentengasjement
generelt, med særlig fokus på å fremheve nye tilbud og underrepresenterte aktiviteter,
uavhengig av studiested.

Side 15 av 23

Protokoll
SPM1
10.-11.09.22
Forslagsnummer

Forslagsstiller
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18

Morten Haldorsen

Tillegsforslag

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Samarbeid med kommune og fylkeskommune
Formål: styrke Studentparlamentet ved UiTs samarbeid med kommunene og
fylkeskommunene for å sikre gjennomslag og medvirkning
Bakgrunn: I Tromsø har Studentparlamentet, TSI og Studentsamfunnet Driv et godt
samarbeid i lag i Studentutvalget i Tromsø kommune. Dette er noe vi vil utvide til våre
andre campuser og utvikle videre. I tillegg vil vi etablere et lignende samarbeid opp
mot fylkeskommunen.
Studentparlamentet skal:
● etablere studentutvalg i de kommunene UiT har undervisningsleder etter modell fra
Tromsø kommune
● etablere et offesielt samerbeid mellom Studentparlamentet og fylkeskommunene

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

19

Tina Holtsdalen

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Inkluderings- og trygghetskultur i Studentparlamentet UiT
Formål: Skape en god inkluderings- og trygghetskultur ved Studentparlamentet UiT.
Bakgrunn: ved sak 65 – 2122 Resolusjon om parlamentets ukultur ble det vedtatt flere
punkter for videre arbeid om å forbedre organisasjonskulturen i studentparlamentet, og
for å legge til rette for en trygg og inkluderende organisasjon. Ingen studenter skal føle
seg ubekvemme ved å tale sine saker fra talerstolen, ingen studenter skal oppleve
baksnakking eller uthenging før, under eller etter møter. Vi er alle ansvarlige for å
bevare studentene sitt engasjement, skape gode arenaer for debatt og utvikling som
gagner vårt felles mål – å ivareta studentene sine interesser.
Studentparlamentet skal:
•
Gjennom Arbeidsutvalget kalle inn parlamentet som organisasjon til et uformelt
og frivillig møte der Ansvarsfull inviteres til å holde kurset «den nødvendige samtalen»
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•
Gjennom Arbeidsutvalget arrangere et uformelt og frivillig møte med rom for å
løfte hendelser og problemstillinger fra parlamentets kultur.
•
Gjennom Arbeidsutvalget innkalle lister og Campusting til kulturmøte, hvor
alle oppfordres til å møte med minst én representant. Videre skal Arbeidsutvalget
oppfordre de fremmøtte til å løfte tematikken i respektive lister og Campusting.
•
Gjennom Arbeidsutvalget utarbeide et vedtektsforslag som medfører at kurs av
eksterne aktører, oppfølging fra Arbeidsutvalget og dialogmøter blir gjentatt årlig og
ved behov.
•
Gjennom Arbeidsutvalget sørge for at Campustingene har tilgang på
kontaktinformasjon til alle lister

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

20

Jonas Bovoll

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Bedre integrering av internasjonale studenter ved UiT
Formål: Økt fokus på tilrettelegging for internasjonale studenter knyttet til
arrangementer.
Bakgrunn: Campus Alta har svært mange internasjonale studenter. De har gjort oss
oppmerksom på at det er vanskelig å delta på arrangementer ettersom mange av de er
på norsk. Derfor ønsker vi å både ha parallelle arrangementer for de, men også øke
fokus på å ha arrangementer på engelsk så langt det lar seg gjøre.
• Økt fokus på informasjonsspredning på engelsk, blant annet informasjon og
dokumenter fra Studentparlamentet der det er relevant
• Øke antallet og forbedre eksisterende arrangementer for å inkludere internasjonale
studenter.
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Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

21

Jonas Bovoll

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Oppstart av nye studentforeninger og utvikling av eksisterende studentforeninger
Formål: Øke aktiviteten på campus også etter at siste forelesning på bygget er
gjennomført.
Dette skal gjøres ved å motivere og engasjere studenter til å starte opp egne foreninger
samt bli med i allerede eksisterende foreninger. For å oppnå målsetningen om en aktiv
campus er det viktig at også studentene selv planlegger aktiviteter og arrangementer.
Bakgrunn: Antallet aktiviteter på campus i regi av studenter selv har i lengre tid vært
lavt.
Campus Alta har ikke i nyere tid hatt så mange studentforeninger, og flere
studentforeninger ved de mindre studiestedene vil ha en svært positiv effekt på
studentvelferden.
Studentparlamentet skal:
• Kjøre en informasjonskampanje på campusene i Alta og Hammerfest i samarbeid
med Campustinget i Finnmark og Samskipnaden for å vise frem alle fordelene og
mulighetene ved å starte opp eller bli med i styret på en eksisterende studentforening
og/eller linjeforening.
• Arbeide for at Samskipnaden gjennomfører opplæringskurs der det gjennomføres
opplæring i hvordan melde endringer i Brønnøysundregisteret, god møteskikk på
styremøter samt opplæring i økonomi.

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

22

Jonas Bovoll

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Styrke studentfrivilligheten
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Formål: Øke antallet frivillige ved Studenthuset City Scene.

Bakgrunn: City Scene er studenthuset i Alta, og har tidligere hatt et høyt aktivitetsnivå
gjennom et vanlig studieår. Her arrangeres både konserter, quiz, karaoke og andre
arrangementer på jevnlig basis. I tiden etter pandemien har det oppstått trend der stadig
færre melder seg som frivillige på Studenthuset City Scene, noe som setter tilbudene i
fare. Uten tilstrekkelig med folk i og utenfor baren kan ikke arrangementene
gjennomføres som planlagt.
• Bistå Campustinget i Finnmark med informasjonsarbeid slik at studenter ser en
høyere personlig verdi i å stille opp som frivillig.

Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

23

Jonas Bovoll

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Forsterke Campustinget i Finnmark sin informasjonsstrategi

Formål: Øke graden av innsikt med tanke på tilbud ved Campus Finnmark, også for de
desentraliserte, nettbaserte og de internasjonale studentene. I tillegg ønsker vi å
inkludere studenter som kommer til Finnmark på lange og korte opphold av
forskjellige grunner.

Bakgrunn: Campustinget i Finnmark ønsker at studentmassen har en dypere forståelse
for arbeidet de gjør og de tilbudene som finnes, i tillegg til å få deres innspill og innsikt
fra de. Hva som kan gjøres for den enkelte, de som bruker Campuser i Finnmark
regelmessig. Også de som er her over kortere perioder eller de som er nettstudenter
som kanskje bare er i Finnmark på et par samlinger i året. Vi har en jobb å gjøre med å
få spredd informasjon om hva vi tilbyr av arrangementer og tjenester.
• Bistå Campustinget i Finnmark med å få kartlagt hvilke studenter de kan være en
ressurs for.
• Bistå Campustinget i Finnmark med å utbedre de eksisterende informasjonstiltakene.
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Forslagsnummer

Forslagsstiller

Type

24

Jonas Bovoll

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Samarbeid på tvers av studentdemokratiene og campusene i Finnmark
Formål: Styrke samarbeidet mellom campusene i Finnmark, Campustingene,
Studentparlamentet, UiT og andre relevante aktører.

Bakgrunn: I Finnmark er det tre forskjellige campuser, vi ønsker dermed å øke
samarbeidet mellom campusene. Våren 2022 ble det besluttet at vi skulle ha en
representant på hvert campus. Dette er et arbeid Campustinget ønsker å fortsette med å
se hva vi kan gjøre for å dyrke samarbeidet, og inkluderer UiT i denne prosessen. I
tillegg ser Campustinget nytten av å samarbeide med andre campus, både gjennom
utveksling av informasjon og eventuelle fremtidige arrangement. Campustinget ønsker
også tettere samarbeid mellom AU i dette arbeidet.

• Bistå i arbeidet med å samle Campustingene, for å styrke samarbeidet og
kompetansen blant og i mellom de forskjellige Campustingene.
• Tettere kommunikasjon og bedre informasjonflyt mellom AU, campusene og
Campustingene.

Det settes strek i debatten.
Dagsorden åpnes, og det foreslås å flytte følgende saker til et ekstraordinært møte: Sak 17, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 31, samt at sak 20 og 61 behandles på et senere møte.
Vedtak: forslaget ble vedtatt
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Sak 29-22/23 Studentuttalelse til NOKUT
Følgende tilleggsforslag ble fremmet av arbeidsutvalget:
Kapittel: Studenters generelle synspunkter på
kvalitetsarbeidet ved UiT
Studenter ved UiT føler i stor grad at universitetet er gode på å samle inn data og kartlegge
enkeltemner og programporteføljer, og at disse i stor grad avdekker deres kvalitet, men
etterspør en større transparens rundt disse funnene enn hva som er tilfelle i dag. Det ønskes
altså at kvalitetsarbeidet som utføres formidles ut mot studentene på en bedre og mer
effektiv måte.
Tilleggsforslag 1:

Det etterspørres også bedre rutiner ved valg av tillitsvalgte. Per i dag er praksis svært ulik
på tvers av fakultetene, men også avhengig av campus eller studiested. Metoden for valg av
tillitsvalgte varierer voldsomt, og det fremstår også som usikkert hvorvidt systemet følges
opp fullt ut, og at alle kull ved alle lokasjoner og fakulteter har en tillitsvalgt. Særlig på
fagretninger der det er mange studenter, og gjerne en blanding fra mange ulike fagretninger
blir en slik tillitsvalgt aldri valgt, da studentene ikke er klar over at dette er noe de har krav
på. Enkelte studenter føler også at det er lettere å bli hørt på et høyere nivå i systemet enn
hva som er tilfellet på de lavere nivåene i organisasjonen. Det reageres også på at
mulighetene for tilbakemeldinger på emner ikke følger en standardisert form.
De tillitsvalgte blir også fulgt opp svært forskjellig, og hvordan de blir hørt, hva slags møter
de sitter i og hvem de sitter i disse møtene varierer også. Kommunikasjon og informasjon
rundt verv og møter er et annet element som ofte trekkes frem fra studenter som et område
der universitetet som instans gjerne kunne vært mer samkjørte. I enkelte tverrfaglige emner
der en har flere enn én forelesere oppfattes det som om kommunikasjonen mellom også
disse er manglende.
Informasjonsflyt er et tema som stadig dukkes opp når en spør studentmassen om deres syn
på det systematiske kvalitetsarbeidet ved UiT. Mange studenter er ikke klar over
rammeverket som er til stede for at studenter skal få muligheten til å gi tilbakemeldinger og
andre henvendelser. Dessverre er det slik at mange studenter ikke er klar over hva
Studentutvalgene, Campustingene ved de tre hoved-campusene utenom Tromsø og
Studentparlamentet er, hvordan disse organene fungerer eller hva de kan gjøre for å bedre
deres studiesituasjon.
Det er et større arbeid som må gjøres for å få informasjonen fra kvalitetsarbeidet ut til
studentene, og dette er noe som ikke de studentdemokratiske organene alene klarer å løse,
dette må gjøres i samarbeid med administrasjonen og fagansatte ved institusjonen.
Kapittel: Studenters opplevelse av medvirkning i
Tilleggsforslag 2:
kvalitetsarbeidet
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Til tross for at UiT Norges Arktiske Universitet forsøker å legge til rette for at studenter
skal delta aktivt i det systematiske kvalitetsarbeidet føler mange studenter at de i liten eller
ingen grad medvirker til kvalitetsarbeidet ved UiT. Studentene som bryter med denne
trenden og som føler en større grad av medvirkning er gjerne studenter som har vært
engasjert i verv i høyere styringsorganer gjennom sin deltakelse i studentdemokratiske
prosesser.
Emneevaluering er en viktig del av studentdeltakelsen i det systematiske kvalitetsarbeidet.
Likevel er det slik at denne typen evalueringer gjennomføres svært forskjellig ut fra hvilket
emne eller program man er på. Mange emner blir i dag kun evaluert en gang i løpet av en
programperiode. En slik programperiode varer som regel 3 år, noe som tilsier at et emne
kan ha hatt hele to studentkull som ikke har fått gitt sine innspill på hva som har fungert bra
eller dårlig på emnet.
Det varierer også stort hvordan disse evalueringene foregår. Det gis en mulighet til å
komme med en tilbakemelding, men endringene som følge av disse er vanskelig å
observere. Enkelte studenter sitter med en følelse av ubehag etter å ha gitt tilbakemeldinger
midtveis i et emne. Disse sitter igjen med en følelse av at innspill blir møtt med passive
aggressive tilbakemeldinger fra forelesere. Atter andre studenter sitter igjen med følelsen av
at tilbakemeldingene ikke blir fulgt opp overhodet, at de i sin helhet blir gjennomført kun
fordi systemet krever dette.
Studenter savner også bedre rutiner for å la studenter gi tilbakemelding på faglig kvalitet
utenom emneevalueringene. Der noen kurs har en slik frivillig evalueringsdel på slutten,
har andre kurs ikke en slik mulighet. Mange opplever det som uklart hvem man kan
kontakte i forhold til ulike spørsmål og hendelser. Det har også vært tilfeller der studenter
føler det er både vanskelig og direkte ubehagelig å kontakte en person i administrasjonen
direkte for å gi tilbakemeldinger.
UiTs varlingsportal Si ifra!, LMU, studentutvalgene og studentombudet er tjenester som er
tilgjengelige for studenter for å øke deres grad av medvirkning. Hadde flere vært klar over
disse tjenestene hadde muligens flere studenter følt et større eierskap til det
kvalitetsarbeidet som til enhver tid foregår på universitetet.
Forslag 1: Vedtatt
Forslag 2: Vedtatt
Innstilling fra arbeidsutvalget:
•

Uttalelsen vedtas med de eventuelle endringer som fremkommer gjennom
Studentparlamentets behandling av saken
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•
•

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ikke inkludere forslag som faller utenfor
NOKUTs bestilling til Studentparlamentet.
Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å sammensette en sammenhengende
uttalelse på vegne av Studentparlamentet

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt

Sak 14-22/23 Oppnevning Digital Tjenesteleveranse
Innstilling fra arbeidsutvalget:
-

Robin Johansen oppnevnes som studentrepresentant til Digital Tjenesteleveranse med
funksjonstid frem til 31.07.23

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt

Sak 15-22/23 Oppnevning High North Academy
Innstilling fra arbeidsutvalget:
-

Robin Johansen oppnevnes som studentrepresentant til styringsgruppen High North
Academy med funksjonstid frem til 31.07.23

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt

Sak 16-22/23 Oppnevning Ressursteam Førsteårsopplevelsen
Innstilling fra arbeidsutvalget:
-

Nora Frøen og Jonas Toft oppnevnes som studentrepresentant til ressursteam
Førsteårsopplevelsen med virketid tilsvarende ressursteam varighet

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt

Sak 18-22/23 Møteplan høst 2022
Innstilling fra arbeidsutvalget:
-

Møteplanen vedtas slik den foreligger

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt
Sak 19-22/23 Studentparlamentets budsjett 22/23
Innstilling fra arbeidsutvalget:
-

Forslag til budsjett for perioden 2022/2023 vedtas slik det foreligger
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