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REP.NR. TILHØRIGHET

NAVN

TILSTEDE

1
2

Campus Finnmark
Campus Finnmark

Henrik Kristoffersen
Malene Stock

Til stede
Til stede

3
4

Campus Narvik
Campus Narvik

Vegard Larsen
Jon Kristian Leirvang

Til stede
Til stede

5
6

Campus Harstad
Campus Harstad

Rune Witon Olsen
Arne Paulsen

Til stede

7

Grå liste

Ida Rabben Trælnes

Til stede

8

Pedagokikklista

Oda Røsæg Olsen

Til stede

9

Pedagokikklista

Nora Næss

Vara til stede

10
11
12
13

Venstrealliansen
Venstrealliansen
Venstrealliansen
Venstrealliansen

Regine Kaspara Sæther Rostad
Reidun Berntsen Heggen
Maja Sandvik Lockert
Sigrid Bjørnhaug Hammer

Til stede
Til stede
Vara til stede

14
15

Sosialdemokratisk liste Andrine Klausen Simonsen
Sosialdemokratisk liste Morten Simensen Haldorsen

Til stede
Til stede

16

Sosialdemokratisk liste Tobias Hjermann

Vara til stede

17
18

Sosialdemokratisk liste Andrea Bates Antonsen
Sosialdemokratisk liste Emil Vesleng Hansen

Til stede
Til stede

19
20
21
22
23
24
25

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

Vara til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Vara til stede

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

VARA

Ikke til stede

Marthe Elise Nango
Larsen

Oskar Puszakowski

Ikke til stede

Mathilda Kerstin
Sletteland

Tina Holtsdalen

Rebekka Lind Knoph

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
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Sak 17 – 22/23 Studentparlamentets arbeidsprogram 2022/2023
Forslag 1
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 19
Formativ vurdering som eksamensform
Tilleggsforslag

•

Se på muligheten for hjemmeeksamen som en mulig
vurderingsform som kan tas i bruk istedenfor skoleeksamen

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 2
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
42
Fleksibilitet i egen studiehverdag
Endringsforslag
• Sikre at pensumlister og timeplaner er tilgjengelig ved
semesterstart ved alle emner
• Sikre at pensumlister og timeplaner er tilgjengelig to uker før
semesterstart ved alle emner

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag X1
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 145
Fleksibilitet i egen studiehverdag
Tilleggsforslag
Fleksibilitet i egen studiehverdag
Bakgrunn: 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
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digitalisering medbringer. Et eksempel på inngripende DRM er
funksjoner som låser deg ute av materialet med mindre du er tilkoblet
internett.
Studentparlamentet skal:
• Jobbe for at UiT unngår bruk av inngripende DRM-funksjoner

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 3
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 46
Fleksibilitet i egen studiehverdag
Tilleggsforslag
•
•
•

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

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 4
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 94
Lærerressurser
Nytt underkapittel

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Tilleggsforslag
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
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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
Settes opp mot forslag X2
Vedtak: Forslaget falt
Forslag X2
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 94
Lærerressurser
Nytt underkappitel
Tilleggsforslag
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.
Studentparlamentet skal:
• Jobbe for at UiT tar i bruk mer litteratur av samiske forfattere og
benytter lærerressurser på samisk språk hvor dette er
hensiktsmessig

Settes opp mot forlag 4
Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 5
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 145
Flerkulturell og kjønnsmangfoldig kompetanse
Nytt underkappitel
Tilleggsforslag
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
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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

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 6
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalgets mindretall
162-171
Kjønnsnøytrale toaletter
Strykningsforslag
Kjønnsnøytrale toaletter
Formål: Tilrettelegge for at alle UiTs toaletter der det er hensiktsmessig
blir kjønnsnøytrale.
Bakgrunn: Å dele toaletter inn i to kategorier, en for menn og en for
kvinner, er gammeldags og unødvendig. Toalett kun merkes med
kjønnsnøytral merking, som for eksempel «WC». Dersom det er pissoar
til stede, skal dette merkes separat. Nybygg bør få fullstendig
kjønnsnøytrale toalett der alle benytter seg av samme toalett. Dette vil
ta opp mindre plass enn dagens system, og vil være billigere å bygge og
vedlikeholde.
Studentparlamentet skal:
• Erstatte skiltene på toalettene med kjønnsnøytral merking.
• Oppdatere romkart til å reflektere kjønnsnøytraliteten.
• Arbeide for at nybygg får toaletter bygd for å være
kjønnsnøytrale.
Dersom forslag 6 blir vedtatt, faller forslag 7.

Vedtak: Forslaget falt
Forslag 7
Forslagsstiller

Amanda Molvik (Moderat liste)
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Linjenummer
168-171
Underkapittel
Kjønnsnøytrale toaletter
Forslagstype
Endringsforslag
Opprinnelig tekst
• Erstatte skiltene på toalettene med kjønnsnøytral merking.
• Oppdatere romkart til å reflektere kjønnsnøytraliteten.
• Arbeide for at nybygg får toaletter bygd for å være
kjønnsnøytrale.
•

Ny tekst

Jobbe for at dagens enkeltstående toaletter blir kjønnsnøytrale
ved at man fjerner klistremerkene/markering for kjønn

Dersom forslag 6 blir vedtatt, faller dette forslaget.
Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 8
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
173-186
Workshops om grensesetting og seksuell trakassering
Endringsforslag
Workshops om grensesetting og seksuell trakassering
Formål: En fjerdedel av alle studenter har opplevd seksuell
trakassering, Ifølge SHoT undersøkelsen. En workshop for både
studenter og ansatte ved UiT om hvordan man håndterer uønsket
seksuell oppmerksomhet og grenseoverskridende atferd, både mot seg
selv og andre, vil forhåpentligvis bidra til å redusere dette tallet.
Bakgrunn: Mange universiteter i andre land har allerede lignende
workshops, men det er foreløpig ingen andre Norske
utdanningsinstitusjoner som praktiserer dette. UiT vil dermed kunne
sette en trend andre forhåpentligvis vil følge.

Ny tekst

Studentparlamentet skal:
• Å jobbe for at UiT innfører workshops om grensesetting og
seksuell trakassering.
• Å jobbe med Samskipnaden, representanter i universitetsstyret,
og andre relevante partier for å realisere prosjektet.
• Videreutvikling av konseptet, for å oppnå best mulig resultat.
Workshops om grensesetting, seksuell trakassering, mobbing og
diskriminering
Formål: En fjerdedel av alle studenter har opplevd seksuell
trakassering, Ifølge SHoT undersøkelsen. En workshop for både
studenter og ansatte ved UiT om hvordan man håndterer uønsket
seksuell oppmerksomhet og grenseoverskridende atferd, både mot seg
selv og andre, vil forhåpentligvis bidra til å redusere dette tallet.
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Bakgrunn: Mange universiteter i andre land har allerede lignende
workshops, men det er foreløpig ingen andre Norske
utdanningsinstitusjoner som praktiserer dette. UiT vil dermed kunne
sette en trend andre forhåpentligvis vil følge.
Studentparlamentet skal:
• Å jobbe for at UiT innfører workshops om grensesetting og
seksuell trakassering.
• Å jobbe med Samskipnaden, representanter i universitetsstyret,
og andre relevante partier for å realisere prosjektet.
• Videreutvikling av konseptet, for å oppnå best mulig resultat.
• Jobbe for at UiT - Norges Arktiske Universitet har en nullvisjon
for seksuell trakassering, mobbing og diskriminering

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 9
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalgets mindretall
187-201
Deltagelse i viktige dager for likestillingsbevegelsen.
Forslag
Deltagelse i viktige dager for likestillingsbevegelsen
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 ikke-binære så langt det lar seg gjøre, og mannsdagen.
(8. mars, 14. juli, og 19. november).
• Arbeide for at universitetet markeres Arctic Pride.

Side 8 av 28

Protokoll
SPMX0
26.09.2022

Arbeidsutvalgets mindretall ønsker forslaget «Deltagelse i viktige
dager for likestillingsbevegelsen» blir vedtatt i fordel for; «Deltagelse
i viktige dager»
Dersom forslag 9 blir vedtatt, faller forslagene 10, X5 og 11.
Vedtak: Forslaget falt
Forslag 10
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalgets flertall
204-217
Deltagelse i viktige dager.
Forslag
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 208 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.
Arbeidsutvalgets mindretall ønsker forslaget «Deltagelse i viktige
dager for likestillingsbevegelsen» blir vedtatt i fordel for; «Deltagelse
i viktige dager»

Om forslag 9 blir vedtatt, faller dette forslaget
Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag X5
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype

Tina Holtsdalen
204-217
Deltagelse i viktige dager.
Endringsforslag
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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 208 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»

Ny tekst

Studentparlamentet skal:
• Jobbe for at UiT skal markerer den internasjonale kvinnedagen
og Arctic Pride.
Deltagelse i viktige dager.
Formål: UiT skal makere kvinnedagen og Arctic Pride
Studentparlamentet skal være med å markere samisk uke, kvenfolkets
dag, Arctic Pride, kvinnedagen og mannsdagen
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 forsknings- og
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 markering for samfunnet. Markeringen setter
et ekstra fokus på rettighetene til LHBTIQ+ personer og den historiske
bevegelsen bak pride feiringen vi har i dag. Levekårsundersøkelsen fra
Bufdir i 2020 (se link) viser at LHBTIQ befolkningen fortsatt har flere
plager og fortsatt opplever diskriminering. Det er derfor viktig med en
tydelig markering under pride for å støtte opp om bevegelsen.
Markeringen har også fokus på forholdet mellom kjønn og
urbefolkning, som UiT har som forskningsfokus gjennom prosjektet
«Gender in Sápmi».
Stadig får man undersøkelser og dystre tall på den psykiske helsen til
menn. Ved å være med å markere mannsdagen vil man kunne være med
å spre kunnskap om statistikken rundt menns mentale helse og spre
Side 10 av 28

Protokoll
SPMX0
26.09.2022

informasjon om hjelp.
UiT har et ekstra ansvar for urbefolkningen i nord, og det inkluderer
absolutt det samiske folket. Vi ønsker også å sette fokus på den kvenske
nasjonalminoriteten og da burde parlamentet være med på å markere
samenes nasjonaldag og kvenfolkets dag.
Link:
https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005350
Studentparlamentet skal:
• Øke satsingen på samisk uke for å synliggjøre språk og kultur
• Jobbe for at UiT skal ha en kvensk dag ved UiT i forbindelse
med kvenfolkets dag
• Være med å delta og markere Arctic Pride
• Være med å markere kvinnedagen
• Være med å markere mannsdagen
•
Realitetsbehandles kun om forslag 10 vedtas, forslaget settes opp mot
forslag 11
Vedtak: Forslaget falt
Forslag 11
Forslagsstiller

Oda Røsæg Olsen (Pedagogikklista) og Morten Haldorsen
(Sosialdemokratisk Liste)
Linjenummer
204-217
Underkapittel
Deltagelse i viktige dager.
Forslagstype
Endringsforslag
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 208 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»
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Ny tekst

Studentparlamentet skal:
• Jobbe for at UiT skal markerer den internasjonale kvinnedagen
og Arctic Pride.
Deltagelse i viktige dager.
Formål: UiT skal makere kvinnedagen og Arctic Pride
Studentparlamentet skal være med å markere samisk uke, kvenfolkets
dag, Arctic Pride, kvinnedagen og mannsdagen
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 forsknings- og
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 markering for samfunnet. Markeringen setter
et ekstra fokus på rettighetene til LHBTIQ+ personer og den historiske
bevegelsen bak pride feiringen vi har i dag. Levekårsundersøkelsen fra
Bufdir i 2020 (se link) viser at LHBTIQ befolkningen fortsatt har flere
plager og fortsatt opplever diskriminering. Det er derfor viktig med en
tydelig markering under pride for å støtte opp om bevegelsen.
Markeringen har også̊ fokus på̊ forholdet mellom kjønn og
urbefolkning, som UiT har som forskningsfokus gjennom prosjektet
«Gender in Sápmi».
Stadig får man undersøkelser og dystre tall på den psykiske helsen til
menn. Ved å være med å markere mannsdagen vil man kunne være med
å spre kunnskap om statistikken rundt menns mentale helse og spre
informasjon om hjelp.
UiT har et ekstra ansvar for urbefolkningen i nord, og det inkluderer
absolutt det samiske folket. Vi ønsker også å sette fokus på den kvenske
nasjonalminoriteten og da burde parlamentet være med på å markere
samenes nasjonaldag og kvenfolkets dag.
Link:
https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005350
Studentparlamentet skal:
• Øke satsingen på samisk uke for å synliggjøre språk og kultur
• Jobbe for at UiT skal ha en kvensk uke ved UiT i forbindelse
med kvenfolkets dag
• Være med å delta og markere Arctic Pride
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• Være med å markere kvinnedagen
• Være med å markere mannsdagen
Realitetsbehandles kun om forslag 10 vedtas, forslaget settes opp mot
forslag X5
Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 12
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Ida Rabben Trælnes (Grå liste)
Etter 286
Psykisk helse
Tilleggsforslag

•

Ha en større satsing på studentforeninger for å bekjempe
ensomheten.

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 13
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
320
Styrke studentforeningene
Endringsforslag
• Støtte opp Prosjekt Studentliv og studentutvalgene

Ny tekst

•

Støtte opp Prosjekt Studentliv og studentutvalgene og sikre at
studentforeninger har kanaler hvor de får tilstrekkelig
informasjon

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 14
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Ida Rabben Trælnes (Grå liste)
Etter 322
Styrke studentforeningene
Tilleggsforslag

•

At arbeidsutvalget skal jobbe opp mot at det skal bli lettere for
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studentforeninger å få et fysisk lokale i fremtiden

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 15
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst

Kristin Andreassen (Campus Harstad)
331-333
Helsetjeneste for studentene
Endringsforslag
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.

Ny tekst

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.

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 16
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 344
Studentidrett
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag
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 et nytt idrettsanlegg
Studentparlamentet skal:
•

Jobbe for at det inngås et samarbeid med ulike aktører om
etableringen av et idrettsanlegg ved Kraft Tromsø
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Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag X10
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Brage Bolstad-Andreassen (Moderat liste)
Etter 344
Studentidrett
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag
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 et nytt idrettsanlegg
Studentparlamentet skal:
•

Jobbe for at det idrettsanlegg ved Kraft sportssenter

Vedtak: Forslaget falt
Forslag 17
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 431
Følge opp samarbeid mellom UiT og næringslivet i Tromsø
Tilleggsforslag

•
•

Se på muligheten på å arrangere karrieredager med søkelys på
rekruttering av underrepresenterte kjønn slik som jentedagene
ved UiT
Skal jobbe for å kartlegge hvordan man kan jobbe for
rekruttering av underrepresenterte kjønn på studier med lav
kjønnsbalanse, med spesielt fokus på helsefag og realfag

Settes opp mot forslag X10
Vedtak: Forslaget vedtas

Side 15 av 28

Protokoll
SPMX0
26.09.2022

Forslag X10
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Tina Holtsdalen (Moderat liste)
Etter 431
Følge opp samarbeid mellom UiT og næringslivet i Tromsø
Tilleggsforslag

•
•

Kreve at UiT står for arrangering av karrieredager med søkelys
på rekruttering av underrepresenterte kjønn slik som
jentedagene ved UiT
Skal jobbe for at UiT kartlegger hvordan man kan jobbe for
rekruttering av underrepresenterte kjønn på studier med lav
kjønnsbalanse, med spesielt fokus på helsefag og realfag

Settes opp mot forslag 17
Vedtak: Forslaget falt
Forslag X6
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Finnmark
373
Bedre integrering av internasjonale studenter ved UiT

Forslagstype
Endringsforslag
Opprinnelig tekst Tilleggsforslag
Deltagelse i viktige dager.
Ny tekst
• 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.

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 18
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype

Vegard Larsen (Campus Narvik)
Etter 455
Synlighets- og promoteringskomitéen
Tilleggsforslag
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Opprinnelig tekst
Ny tekst

•

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.

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag X4
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Amanda Molvik (Moderat liste)
444
Synlighets- og promoteringskomiteen

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Tilleggsforslag
Studentparlamentet skal:
• Komiteen skal tilrettelegge for aktiviteter som både inkluderer
aktive studentpolitikere samt studenter som har interesse for
politikk.
• Komiteen skal sikre en felles møteplattform internt og eksternt
av Studentparlamentet ved å arrangere vaffel og politikk
annenhver fredag på Bodega.

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 19
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 529
Samarbeid med kommune og fylkeskommune
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst
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.
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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 offisielt samarbeid mellom Studentparlamentet og
fylkeskommunene

Trukket
Forslag X7
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Finnmark
456
Samarbeid på tvers av studentdemokratiene og campusene ved UiT
Nytt underkapittel

Forslagstype
Endringsforslag
Opprinnelig tekst
Ny tekst
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 hver 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 imellom de forskjellige Campustingene.
• Tettere kommunikasjon og bedre informasjonsflyt mellom AU,
campusene og Campustingene.
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Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag X3
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Amanda Adelaide Molvik (Moderat liste)
475
Etiske retningslinjer for SP/ Code of Conduct

Forslagstype
Opprinnelig tekst

Endringsforslag
Etiske retningslinjer for SP/ Code of Conduct
Formål: Det er ønskelig å opprette Etiske retningslinjer for
Studentparlamentets for å enklere
fremme organisasjonens formål og verdier. Dette vil legge grunnlag for en
god organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø.
Bakgrunn: Studentparlamentet skal være en trygg organisasjon. Det vil si å
være et trygt felleskap for alle deltagere på våre aktiviteter og
arrangementer og skape trygge rammer for våre tillitsvalgte.
Det har blitt sett på tidligere å opprette etiske retningslinjer uten noen god
realisering og
prioritering. De etiske retningslinjene skal bli aktivt brukt og «ikke legges
i en skuff».
Studentparlamentet skal:
• Opprette en arbeidsgruppe for å forslå etiske retningslinjer

Ny tekst
Formål:
Opprette en komite for å konkretisere arbeidet rundt systematisk
opplæring, samhandling og aktiviteter internt i studentpolitikken ved
UiT.

Bakgrunn:
Studentparlamentet er pr i dag et organ hvorpå mulighetene for
påvirkning og gjennomslagskraft ligger nokså ukjent for studentene ved
UiT. Internt er det varierende hvilke ressurser hver liste/campus har
tilgjengelig for opplæring og informasjonsformidling ovenfor nye
medlemmer som ønsker å engasjere seg i studentpolitikk. Det samme
gjelder aktivitetsnivåene internt i lister/campus. Studentdemokratiet står
også uten retningslinjer som vil kunne legge grunnlag for en god
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organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø

Studentparlamentet skal:
• Studentparlamentet skal opprette en komite med formål om å
jobbe for samhandling, rekruttering og opplæring innenfor
studentpolitikken.
• Komiteens medlemmer skal bestå av et variert mangfold av
representanter fra Studentparlamentets aktive lister og
campusting.
• Komiteen skal utarbeide forslag til et organisatorisk- og politisk
dokument for bruk under opplæring av nye studentpolitikere
uavhengig av liste- og campustilhørighet.
• Komiteen skal utarbeide et forslag til etiske retningslinjer for
Studentparlamentet
• Komiteen skal samtidig utarbeide forslag til varslingsrutiner i
henhold til de etiske retningslinjene.

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 20
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Tina Holtsdalen (Moderat liste)
Etter 529
Inkluderings- og trygghetskultur i Studentparlamentet UiT
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Inkluderings- og trygghetskultur i Studentparlamentet UiT
Ny tekst
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:
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•
•
•

•
•

Gjennom Arbeidsutvalget kalle inn parlamentet som
organisasjon til et uformelt og frivillig møte der Ansvarsfull
inviteres til å holde kurset «den nødvendige samtalen»
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

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 21
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalgets flertall
566-576
Bærekraft på pensum
Strykningsforslag
Bærekraft på pensum
Formål: Undersøke tilrettelegging for at bærekraft og klima inkluderes
som en del av pensum i alle emner der det er gjennomførbart og
relevant.
Bakgrunn: Klimaendringer er en stor del av nyhetsbildet, og er relevant
for alle, især studenter. Derfor bør det inkluderes som en del av
pensum, på relevant vis, der mulig. Dette kan være for eksempel
gjennom hvordan man forsker på bærekraftig vis, bærekraftig økonomi,
o.l.
Studentparlamentet skal:
• Undersøke muligheten for bærekraft og klima på pensum i så
mange emner som hensiktsmessig.
• Jobbe med universitetet og andre aktuelle aktører for å
gjennomføre implementering av bærekraft og klima på pensum
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Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 22
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Bedre integrering av internasjonale studenter ved UiT
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Bedre integrering av internasjonale studenter ved UiT
Ny tekst
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.
Studentparlamentet skal:
•
•

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.

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 23
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Oppstart av nye studentforeninger og utvikling av eksisterende
studentforeninger
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Oppstart av nye studentforeninger og utvikling av eksisterende
Ny tekst
studentforeninger
Formål: Øke aktiviteten på campus også etter at siste forelesning på
bygget er gjennomført.
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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.
Settes opp mot forslag X8
Vedtak: Forslaget falt
Forslag X8
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Finnmark
632
Nytt underkapittel
Oppstart av nye studentforeninger og utvikling av eksisterende
studentforeninger

Forslagstype
Tilleggsforslag
Opprinnelig tekst Tilleggsforslag
Oppstart av nye studentforeninger og utvikling av eksisterende
Ny tekst
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
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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.

Settes opp mot forslag 23
Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 24
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Styrke studentfrivilligheten
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Styrke studentfrivilligheten
Ny tekst

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
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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.
Studentparlamentet skal:
•

Bistå Campustinget i Finnmark med informasjonsarbeid slik at
studenter ser en høyere personlig verdi i å stille opp som
frivillig.

Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 25
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Forsterke Campustinget i Finnmark sin informasjonsstrategi
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Forsterke Campustinget i Finnmark sin informasjonsstrategi
Ny tekst
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.
Studentparlamentet skal:
• 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
Settes opp mot forslag X9
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Vedtak: Forslaget falt
Forslag X9
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Finnmark
632
Nytt underkapittel
Forsterke Campustinget i Finnmark sin informasjonsstrategi

Forslagstype
Tilleggsforslag
Opprinnelig tekst
Forsterke Campustinget i Finnmark sin informasjonsstrategi
Ny tekst

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.
Studentparlamentet skal
• 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.
• Bistå Campustinget i Finnmark med informasjonsarbeid slik at
studenter ser en høyere personlig verdi i å stille opp som frivillig.
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Settes opp mot forslag 25
Vedtak: Forslaget vedtas
Forslag 26
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Samarbeid på tvers av studentdemokratiene og campusene i Finnmark
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Samarbeid på tvers av studentdemokratiene og campusene i
Ny tekst
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.
Studentparlamentet skal:
•
•

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

Vedtak: Forslaget vedtas
Vedtak: Arbeidsprogrammet vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Arbeidsutvalget
får redaksjonell fullmakt.

Sak 21 – 22/23 Valg til vara læringsmiljøutvalget
Vedtak: Studentparlamentet velger Robin Johansen som vararepresentant for 2 år og Oda
Røsæg Olsen som vararepresentant for 1 år.
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Sak 22 – 22/23 Valg til strategisk utdanningsutvalg
Vedtak: Studentparlamentet velger Robin Johansen og Ane Sofie Mikkelsen som faste
representanter, med Victor Zimmer og Silje Heløe Kjær-Olsen som vararepresentanter.

Sak 23 – 22/23 Valg til forskningsstrategisk utvalg
Vedtak: Studentparlamentet velger Robin Johansen og Harald Christian Vestfjord som faste
representanter, med Kristian Stave som vararepresentant.

Sak 24 – 22/23 Valg til likestilling- og mangfoldsutvalget
Vedtak: Studentparlamentet velger Andrine Klausen Simonsen og Rune Witon Olsen som
faste representanter, med Fredrik Askim som vararepresentant.

Sak 25 – 22/23 Valg til skikkethetsnemnda
Vedtak: Studentparlamentet velger Maria Nordgård som fast kvinnelig representant og
Morten Simensen Haldorsen som fast mannlig representant, med Andrine Klausen Simonsen
Som kvinnelig vararepresentant.

Sak 26 – 22/23 Valg til UiTs valgstyre
Vedtak: Studentparlamentet velger Erling Petter Hæsken Trones som fast representant, med
Tina Tufte Holtsdalen som vararepresentant.

Sak 27 – 22/23 Valg til styret i senter for samiske studier
Vedtak: Studentparlamentet velger Marthe Elise Nango Larsen som fast representant, med
Morten Simensen Haldorsen som vararepresentant.

Sak 28 – 22/23 Valg til komité for semesteravgiftsfordeling
Vedtak: Studentparlamentet velger Tina Tufte Holtsdalen, Nora Næss, Jonas Bovoll og Oskar
Puszakowski som faste representanter til komité for semesteravgiftsfordeling, med Morten
Simensen Haldorsen som vararepresentant.

Sak 31 – 22/23 Valg til universitets nemd for studentsaker
Vedtak: Studentparlamentet velger Regine Kaspara Sæther Rostad og Harald Oliver Miller
som faste representanter, med Karoline Sveen som personlig vara for Regine og Andrea Bates
Antonsen sompersonlig vara for Harald
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