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Campustinget i Finnmark 
 

Søknadssum: 140 000,- 

Innstilt sum fra Semesteravgift: 70 000,- 

Søknadsperiode: Studieåret 2022/2023 

 

Jonas Bovoll har på selvstendig grunnlag meldt seg inhabil, og har fratrådt under behandling og 

vurdering av denne søknaden.  

 

Campustinget i Finnmark er det lokale studentdemokratiet med hovedoppgave å ivareta 

interessene til studentene ved UiT Norges arktiske universitet ved campusene Kirkenes, 

Hammerfest og Alta. De viser til et høyt aktivitetsnivå som jobber for studentene og har lagt 

planer for å utvide fokus på Campusene i Hammerfest og Kirkenes. Komitéen har ingenting å 

bemerke på hverken budsjett eller foregående regnskap og ser at pengene som blir gitt går til 

Campustinget i Finnmarks formål.  

SemKom har bemerket seg den høye summen budsjettert til overlapp. Etter samtale med 

Campustinget forstår vi summen som forholdsmessig fornuftig grunnet de høye reiseutgiftene de 

har i forbindelse med geografien. SemKom bemerker at dette kunne med fordel vært nevnt i 

søknaden.  

SemKom bemerker seg at Campustinget i Finnmark i sitt regnskap fra 2021/2022 hadde 176 324,- 

i egenkapital, og at det ikke foreligger noen plan for nedbygging av denne i søknaden. Det foreligger 

heller ingen begrunnelse for å opprettholde en egenkapital på denne størrelsen.  

SemKom innstiller på en nedsatt sum for å bidra til reduksjon av egenkapital. 

På bakgrunn av SemKoms innstilling til Samfunnsløftet har Komitéen valgt å innstille 

tilsvarende redusert fra semesteravgiften. 
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Innstilling: 

SemKom innstiller på at Campustinget i Finnmark mottar 70 000,- fra semesteravgiften.  

City Scene 
 

Søknadssum: 1 100 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 1 100 000,- 

Søknadsperiode: Kalenderåret 2023 

 

Jonas Bovoll har på bakgrunn av vurdering fra KOK meldt seg inhabil, og har fratrådt under 

behandling og vurdering av denne søknaden.  

City Scene har ansvar for et stort geografisk kulturtilbud. City Scene er Alta sitt største utested 

og Finnmark sitt største helårsarrangør for scenearrangement, og er en viktig samleplass for 

studenter.  De viser til et gjennomgående høyt aktivitetsnivå, mye engasjement og kan vise til 

mye god omtale ved for eksempel nominasjon til «årets helårsarrangør» og kåring til Norges 

mest sexy konsertscene av NRK P3, City Scene er også en naturlig kulturinstitusjon i Alta.  

City Scene har et fokus på studentene sin mentale helse, og har åpent i julen for å gi studentene i 

Alta et tilbud for å motvirke ensomhet i den potensielt sårbare perioden. I denne perioden er det 

ikke frivillige som står for driften. Komitéen bemerker seg deres helhetlige fokus på tiltak for å 

bedre studentene sin studielivssituasjon, mentale helse og trivsel blir videre synliggjort ved deres 

fokus på at City Scene skal være et samlingssted for studentene, og er opptatt av å være et godt 

tilbud og trygg plass for nye, og gamle, studenter.  

City Scene viser god økonomistyring – regnskap og budsjett ansees som oversiktlig, ryddig og 

godt.  
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På bakgrunn av søknadstekst, levert budsjett og regnskap, oversikt over fremtidsplaner og 

vurdering av høyt økonomisk behov har SemKom innstilt på at City Scene blir tildelt full 

søkersum.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at City Scene mottar 1 100 000,- fra semesteravgiftsmidlene.  

 

DebutUKA 
 

Søknadssum: 300 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 175 000,- 

Søknadsperiode: Kalenderåret 2023 

 

DebutUKA er utvilsomt en viktig del av studieopplevelsen for nye og gamle studenter, med over 

800 faddere og 2500 fadderbarn. Den bidrar til å ønske førsteårsstudentene velkommen til byen, 

og gir dem en mulighet til å skape vennskap som varer studietiden ut.  

De siste årene har fokuset på alkoholfrie arrangementer økt i takt med de bekymringsverdige 

tallene fra SHoT undersøkelsen, som nå viser at 49% av studenter i Norge syns det drikkes for 

mye i studentmiljøet, 61% etterlyser alkoholfrie arrangementer og 17%-19% har latt være å dra 

på studentarrangementer på grunn av alkoholbruk. Sett i sammenheng med at over 30% av 

studenter føler seg ensomme ofte eller svært ofte, ligger det et stort ansvar på DebutUKA om å 

inkludere alle nye studenter. 

Dette ansvaret kan ikke SemKom se at DebutUKA har tatt på seg i tilstrekkelig grad. Det 

planlegges riktig nok et Mocktailkurs, samt et par arrangementer med fokus på sport eller fag 

hvor alkohol ville vært unaturlig, men disse vil ikke gi studenter en likeverdig opplevelse som 
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studenter som ønsker å drikke. SemKom bemerker seg at et fokus på inkludering og likeverdige 

alkoholfrie arrangementer ikke nevnes i søknadsteksten.  

SemKom har ved tidligere fordelinger bemerket seg at foreningens disponering av midler bærer 

tegn på at deler av midlene ikke er disponert på en måte som er i tråd med foreningens formål, 

slik SemKom forstår formålet. Dette ble også bemerket av årets SemKom, spesielt med tanke på 

utgiftspost 59 i regnskapet, hvor utgiften for mat til styret er like høy som utgiften for mat til 

både faddere og frivillige til sammen.  

SemKom bemerker seg ytterligere at DebutUKAs interne reglement ikke har begrensninger på 

om bruk av semesteravgiftsmidler på alkohol, og at disse utgiftene ikke ligger separat i 

regnskapet. Dette fører til at SemKom har lite innsyn i mengden alkohol som kjøpes inn til 

internt bruk i styret.  

DebutUKA poengterer i søknaden at det fins en grense på hvor mange aktiviteter studentene er 

villige til å delta på, og at årets styre har truffet maksgrensen. Fremover planlegger DebutUKA å 

redusere og spisse aktivitetene sine. I denne sammenheng ser SemKom det som lite 

hensiktsmessig med en budsjettpost for honorar til artister og foredragsholdere på 620 000,-, med 

blant annet Broiler og Kamelen som planlagte artister. Disse store artistene er dyre å leie inn, og 

bidrar ikke i større grad til å oppfylle DebutUKA sitt formål, slik SemKom forstår formålet, enn 

artister i en lavere prisklasse.  

DebutUKA mottar 100 000kr fra Samfunnsløftet direkte, og har dermed en ekstra inntektspost i 

år.  

På bakgrunn av disse vurderingene innstiller SemKom på redusert støtte.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at DebutUKA mottar 175 000,- fra semesteravgiftsmidlene.  
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DRIV 
 

Søknadssum: 1 500 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 1 200 000,- 

Søknadsperiode: Kalenderåret 2023 

 

SemKom har vedtatt å holde et forslag til budsjett for søknadsperioden konfidensielt da DRIV 

som AS kan skades av at et slikt dokument kommer ut i offentligheten. Det er heller ikke 

sedvane for DRIV å sende inn forslag til budsjett for søknadsperioden, og ved tidligere 

fordelinger har DRIV sin søknad blitt vurdert med et vedlagt budsjett fra året som hadde gått. 

Ytterligere hadde SemKom ingen kommentarer til forslaget til budsjett.  

Studentsamfunnet DRIV og Studenthuset DRIV AS (Heretter felles omtalt som DRIV) er et 

viktig tilbud for studentene i Tromsø, og søknaden viser til god innsikt i hvor viktig deres arbeid 

og tilgjengelighet er for studentene. DRIV har som formål å drive studenthus på ideell basis, at 

det skal være et selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud som favner en bredde av studenter og 

øvrig befolkning i Tromsø og omegn. DRIV ansees som å være en del av velferdstilbudet og det 

helhetlige læringsmiljøet for studentene ved UiT.  

DRIV viser til planlagte aktiviteter i perioden som kommer, flere gode tanker om utvikling av 

organisasjon videre og viser til ønsker om å gjøre viktige endringer for å bedre tilbudet og skape 

et godt miljø for frivillige og ansatte ved DRIV.  

DRIV leverte et oversiktlig regnskap og forslag til budsjett som viser hvilke behov de har for 

støtte, og SemKom anser deres økonomiske behov som høy.  

SemKom har likevel noen bemerkninger ved søknad og andre vedlegg. Det oppleves som et 

manglende fokus på rekruttering av frivillige, samtidig som man erkjenner et stort behov for 

disse ressursene for å kunne opprettholde en god drift av DRIV på daglig basis. Her mener 
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SemKom at DRIV må gjøre en større innsats, og legge et større fokus på rekruttering og 

synliggjøring for studentene i Tromsø.  

DRIV skal være et godt tilbud for studentene, og et studenthus som skal være en del av 

velferdstilbudet og læringsmiljøet. Det er Komitéens oppfatning at DRIV per nå ikke er særlig 

tilgjengelig for studentene, og heller ikke er et tilholdssted for studentene. Dette begrunnes med 

at Driv har utfordringer med å kunne holde åpent, studentene ikke får ta i bruk lokaler som 

SemKom mener bør være tilgjengelige og det er utfordrende å få kontakt, samt få kontakt med 

rett person. SemKom mener at DRIV med fordel kan utnytte de økonomiske mulighetene bedre 

ved bedre disponering av lokalene og utleie til eksterne og studentforeninger- og organisasjoner.  

SemKom hadde en samtale med DRIV omkring dette, og det ble da fremlagt at grunnlaget for å 

ikke leie ut f.eks. Kulturkjelleren er mangel på ressurser, og at man ikke anser det som god 

ressursbruk å leie ut til eksterne studentforeninger. Dette synliggjør igjen utfordringene med 

ressurser og frivillige, og komitéen bemerker at dette bør være et fokus i tiden som kommer. 

SemKom mener også at DRIV blir nødt til å se på sin egen drift, sine egne lokaler og ressurser, 

og vurdere om de oppfyller sitt formål.  

På bakgrunn av at SemKom ikke kan se at DRIV utnytter sine muligheter, samt at DRIV som 

studenthus ikke tilgjengeliggjør sine lokaler eller tilrettelegger for studentarrangementer, samt at 

verken Studenthuset DRIV eller Studentsamfunnet DRIV viser til særskilt økt økonomisk behov, 

har komitéen innstilt på en redusert sum i denne fordelingen.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at DRIV mottar 1 200 000,- fra semesteravgiftsmidlene. 

 

 

 

 



 24.05.2022 
 
 
 
 
FadderFinnmark 
 

Søknadssum: 150 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 150 000,- 

Søknadsperiode: Kalenderåret 2023 

 

FadderFinnmark er en organisasjon med formål om å arrangere fadderuken for nye studenter ved 

UiT Norges arktiske universitet i Alta, og har rundt 50 faddere fordelt på 400 studenter. 

FadderFinnmark har fått gode tilbakemeldinger på hvordan de imøtekommer nye studenter. 

SemKom ser også positivt på fokuset på å arrangere alkoholfrie arrangementer, samt å skape et 

inkluderende miljø for alle som velger å ikke drikke.  

FadderFinnmark skiller seg fra DebutUKA ved at de også har andre ansvarsområder, som bidrar 

til å minske ensomhet og frafall blant nye studenter. Deriblant møte og kjøring fra flyplassen, 

velkomst ved studentboliger og et mer langvarig ansvar for nye studenter.  

Komitéen anser søknaden som god og utfyllende, og FadderFinnmark har levert et oversiktlig og 

ryddig budsjett og regnskap.  

Komitéen ser på det som overflødig og lite miljøvennlig å kjøpe flere plagg per person, både t-

skjorte og genser, og oppfordrer til at det begrenses til ett plagg fremover.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at FadderFinnmark mottar 150 000,- fra semesteravgiftsmidlene. 
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Håp i Havet  
 

Søknadssum: 100 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 0,- 

Søknadsperiode: Studieåret 2022/2023 

 

Håp i Havet er en konferanse som bidrar til å legge grunnlaget for at UiT blir et naturlig valg for 

norsk fiskerinæring. Konferansen er i utgangspunktet åpen for alle studenter ved UiT, men 

grunnet fokuset på fiskerinæringen vil den i realiteten bare være faglig nyttig for studenter innen 

dette fagfeltet.  

Det er SemKom sin vurdering at grunnet denne fagspesifisiteten, bør ikke konferansen motta 

midler fra semesteravgiftsmidlene da disse skal gagne studenter fra alle studieretninger. 

Konferansen er inkludert i §4 Søknadsberettigede ved høstfordelingen, og er derfor 

søknadsberettiget. Det er SemKom sin vurdering at denne inkluderingen er lite hensiktsmessig, 

da SemKom vurderer konferansen som oppfyllende av kriteriene i § 3.1 Tiltak som ikke er 

støtteberettigede, punkt 3 «Faglige formål i slik form at disse burde være institusjonens ansvar” 

og 4 «Driftsstøtte til Linjeforeninger og tilsvarende med tydelig fakultetstilhørighet, da disse skal 

behandles av vedkommende Studentutvalg».  

SemKom bemerker seg at konferansen har budsjettert for store utgifter knyttet til alkohol, merch, 

filming av promo-video og en uforholdsmessig dyr konferansier. SemKom anser dermed at 

konferansen vil kunne gjennomføres uten støtte fra Studentparlamentet ved å kutte i overflødige 

utgifter.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at Håp i Havet mottar 0,- fra semesteravgiftsmidlene. 
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ISU 
 

Søknadssum: 148 500,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 0,- 

Søknadsperiode: Kalenderåret 2023 

 

International Student’s Union of Norway (ISU) er en viktig organisasjon, som skal ivareta, støtte, 

samarbeide med og generelt styrke internasjonale studenters studietilværelse. Komitéen anser 

arbeidet og ansvaret som ISU innehar som svært viktig, da vi vet at internasjonale studenter har 

et høyt behov for sosiale aktiviteter. Søknaden oppleves som kort, men trekker frem de viktigste 

og mest nødvendige punktene. ISU viser til en liste med aktiviteter som vil samle og kunne 

skape et godt nettverk for internasjonale studenter. Dette er varierende aktiviteter som vil kunne 

favne en bredde av internasjonale studenter.  

I søknaden kommer det frem at det har vært utfordringer med tilgang på økonomiske midler da 

nytt styre overtok, på grunn av at kortinnehaver ikke lenger var en del av styret da kortet gikk ut, 

og det ble tidkrevende å få tilgang til midlene på konto. Søknaden peker også på at ISU ikke 

søkte semesteravgiftsmidler i 2021. 

Semesteravgiftfordelingskomitéen ønsker å bemerke at i henhold til §8 i Reglement for tildeling 

av støttemidler, har KOK vurdert at ISU i utgangspunktet ikke skal få tildelt midler fra 

semesterfordelingen før en fullstendig rapport foreligger.  

KOK har kommet med følgende vurdering: 

«§8 Krav til rapportering  

I henhold til kravene i §6 skal regnskap fra foregående periode foreligge som en del av 

søknad om midler. Studentforeninger som tidligere har fått tildelt midler vil ikke få tildelt 

ytterligere midler før rapport fra perioden midler ble tildelt for foreligger. Dette gjelder 
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selv om det skulle være opphold på en eller flere perioder mellom hver gang det søkes om 

midler. 

Etter §6 skal søknaden inneholde regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte. 

Regnskapsloven (rskl) har ikke direkte anvendelsesområde for ISU, men alminnelige 

prinsipper om regnskap fremgår i rskl §4-1 og §4-6 om grunnleggende 

regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk. 

«Regnskap» tolkes som en oppstilling av inntekter og kostnader, som brukes for å kunne 

kontrollere virksomhetens pengebruk. 

Hensikten med at parlamentet stiller krav om årsmøtegodkjent regnskap, er for å påse at 

offentlige midler brukes fornuftig og på en måte som ivaretar målsettingen til den 

aktuelle studentforeningen samt et godt studentmiljø på UiT. Kontroll av pengebruk 

gjennom regnskap er et viktig virkemiddel for å unngå korrupsjon eller feilaktig 

pengebruk i studentorganisasjoner. 

Det er etter dette nærliggende å anta at årsmøtegodkjent regnskap skal gi et tilstrekkelig 

bilde av foreningens pengebruk for foregående periode. 

ISU mottok i forrige periode kroner 136 000 i støttemidler fra UiT. I det innsendte 

regnskapet er det redegjort for kroner 63 258. 

Dette gir ikke et tilstrekkelig bilde av foreningens pengebruk. 

ISU kan ikke tildeles støttemidler fra Semesteravgiftfordelingskomiteen før en helhetlig 

rapport fra forrige støttetildeling foreligger» 

 

På bakgrunn av KOK sin vurdering har Komitéen valgt å innstille på 0,- fra semesteravgiften.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at ISU mottar 0,- fra semesteravgiften. 
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Jusshjelpa 
 

Søknadssum: 240 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 240 000,- 

Søknadsperiode: Kalenderåret 2023 

 

Jusshjelpa i Nord-Norge er en svært viktig organisasjon som tilbyr juridisk rådgivning til 

hundrevis av studenter i året. Siden studentene som gruppe ofte er presset økonomisk, er denne 

tjenesten uvurderlig for mange. De har også skapt en arbeidsplass som kan gi relevant erfaring til 

jusstudenter, med mange studentmedarbeidere som jobber i samarbeid med eksterne jurister.  

Foreningen har god økonomistyring, og det er tydelig for komitéen at semesteravgiftsmidlene de 

har mottatt tidligere har gått direkte til formålet. Søknaden er velbegrunnet og ryddig, og det 

vises til et stort økonomisk behov. 

SemKom ser på Jusshjelpa som et profesjonelt drevet organ, og en viktig ressurs for studentene. 

SemKom innstiller derfor på full søkesum.  

Innstilling: 

SEMKOM innstiller på at Jusshjelpa i Nord-Norge mottar 240 000 kr fra semesteravgiften. 

 

Start-UiT (Ikke støtteberettiget) 
 

Søknadssum: 100 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 0,- 

Søknadsperiode: Kalenderåret 2023 
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Start UiT er en organisasjon som arbeider med å fremme entreprenørskap og innovasjon blant 

studenter. Samtidig må man for å være søknadsberettiget følge §4 av reglementet for fordelingen 

av støttemidler eller etter §5 regnes som en nyetablert forening. For å regnes som nyetablert må 

foreningen være startet i denne perioden.  

 

KOK har gjort følgende vurdering: 

Start UiT er ikke søknadsberettiget etter §4. 

Start UiT er ikke nyetablert i løpet av denne perioden etter §5. 

Start UiT har derfor ikke anledning til å søke støttemidler under høstfordelingen.  

 

TSI 
 

Søknadssum: 2 420 000,- 

Innstilt sum semesteravgift: 2 420 000,- 

Søknadsperiode: Kalenderåret 2023 

 

TSI har som formål å motivere, inkludere og inspirere til en aktiv og sosial studiehverdag for 

UiT sine studenter.  For å nå så mange som mulig har de en rekke tilbud og aktiviteter for 

studentene, med over 30 grupper og ca. 2 045 medlemmer. De er dermed det største idrettslaget i 

Nord-Norge og et av de største tilbudene for studentene i Tromsø. Grunnet økt driftskostnad har 

søknadsum og budsjett økt tilnærmet likt, og egenkapitalen anses som rimelig i forhold til 

omsetningen.  
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Komitéen ser at tilbudene TSI tilbyr er viktige for studenters fysiske helse. Foreningen har også 

et stort fokus på lavterskeltilbud for psykisk helse, som SemKom ser på som et veldig positivt 

tilsvar på de nyeste tallene fra ShoT undersøkelsen.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at TSI mottar 2 420 000,- fra semesteravgiftsmidlene.  

 

SU BFE 
 

Søknadssum: 130 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 0,- 

Søknadsperiode: Studieåret 2022/2023 

 

Studentutvalget ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (SU BFE) skal representere 

sine nesten 4000 studenter i møte med UiT. De viser til gode planer og retningslinjer for utdeling 

av midler til foreninger, og gode planer for videreutvikling av disse. SemKom bemerker seg at 

det er lite arrangement eller aktiviteter i regi av SU BFE. SemKom anser regnskap og budsjett 

som oversiktlig og godt.  

SU BFE bemerker i søknaden at de ønsker flere alkoholfrie arrangement for studentene og avstår 

derfor fra å gi støtte til innkjøp av alkohol. SemKom synes det er positivt at man har klare 

retningslinjer og tanker om hva man støtter og hvorfor, men ser også at regnskap og budsjett 

viser til flere aktiviteter som inneholder alkohol for en svært redusert mengde studenter, eller kun 

for styret. Det kommer frem i regnskapet, spesielt bilag 2 og 4, at det er brukt en 

uforholdsmessig stor sum på alkohol og mat i forbindelse med Teambuilding.   

Videre vil SemKom kommentere søknadens hoveddel, som handler om tur til Levi skianlegg i 

Finnland. Komitéen mener at en slik tur kan virke økonomisk ekskluderende grunnet høy 
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egenandel, samt at begrensningen på 150 studenter kan virke mer splittende enn samlende for 

fakultetet som en helhet. SemKom mener også at dette er et ekstravagant arrangement med 

budsjetterte midler som med fordel kunne blitt benyttet på flere sosiale tiltak og arrangement for 

hele fakultetet. Dette bør være arrangement som favner flere studenter, med fokus på tiltak med 

varig effekt.  

SU BFE har i søknaden budsjettert med 90 200,- til Levitur. Utover dette vurderer SemKom at 

studentutvalget har uforholdsmessig høye utgifter til mat og alkohol.   

På bakgrunn av SemKoms innstilling til Samfunnsløftet har Komitéen valgt å innstille på 0,- fra 

semesteravgiften.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at SU BFE mottar 0,- fra semesteravgiften.  

 

SU HelseFak 
 

Søknadssum: 150 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 0,- 

Søknadsperiode: Studieåret 2022/2023 

 

Studentutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet (SU HelseFak) har ansvar for det største 

fakultetet på UiT, med i overkant av 4800 studenter. De viser til et høyt aktivitetsnivå og høye 

søknadssummer fra foreninger og studenter ved fakultetet.  

SU HelseFak har sendt inn en oversiktlig søknad. Studentutvalget ettersendte et mer ryddig 

budsjett og regnskap etter forespørsel fra SemKom. På bakgrunn av dette har komitéen ingen 

merknader til utvalgets budsjett eller foregående regnskap. Komitéen ser at midlene fra 
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Studentpakke 2 som utvalget mottok våren 2022 har blitt disponert på en god måte, som viser til 

et potensielt høyt økonomisk behov.  

SemKom har bemerket seg kommentarer fra tidligere SemKom, om ser i årets søknad at SU 

HelseFak har tatt kommentarer om uoversiktlig budsjett til etterretning, og komitéen opplever 

ikke de samme manglende i årets søknad.  

På bakgrunn av SemKoms innstilling til Samfunnsløftet har Komitéen valgt å innstille på 0,- fra 

semesteravgiften.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at SU HelseFak mottar 0,- fra semstersavgiften.  

 

SU HSL 
 

Søknadssum: 200 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 0,- 

Søknadsperiode: Studieåret 2022/2023 

 

Studentutvalget ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (SU HSL) 

sendte en god søknad med et godt og oversiktlig budsjett og reglement. De har ansvar for det 

nest største fakultetet på UiT, med i overkant av 4500 studenter per 2021. De viser til et relativt 

høyt økonomisk behov og mye aktivitet. Utvalget kommenterer i søknaden på at de vil forsøke å 

redusere mengden penger på bok, da de ikke ser noen hensikt med at SU skal sitte med noe 

særlig egenkapital, som SemKom ser på som positivt. Dette reflekteres ikke i søknadsmengden, 

som viser en 10% økning fra fjorårets søknad. Derimot har utvalget en kraftig økning i 

budsjetterte utgifter i forhold til 2022. 
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SU HSL har budsjettert med en egenkapital på 145 021 kr, og et økt forbruk på 128 000 i forhold 

til 2022. Det søkes om 200 000 kr fra semesteravgiften, en 10% økning fra fjorårets søknad.  

SU HSL budsjetterer for en 45% stigning i utgifter i forhold til 2022. Denne oppgangen er i 

hovedsak grunnet en 93% økning i budsjettposten til linjeforeninger og en 200% økning i 

budsjettposten til juleavslutninger. Dette reflekteres i søknadsteksten, hvor det beskrives et stort 

fokus på linjeforeninger. Det vises derimot ikke til noe økt behov eller et høyere antall søknader 

som vil tilsi en så stor økning i disse postene. 

Ut ifra søknaden til SU HSL kan ikke SemKom se grunnlag til en 45% økning i forbruk 

sammenliknet med 2022. SemKom sin innstilling er basert på et ønske om å gi SU HSL en 

moderat økning i tilgengelige bruksmidler med hensyn til både høy konsumprisindeks og ønsket 

fra utvalget om ekstra midler til linjeforeningene. 

På bakgrunn av SemKoms innstilling til Samfunnsløftet har Komitéen valgt å innstille på 0,- fra 

semesteravgiften.   

Innstilling: 

SemKom innstiller på at SU HSL mottar 0,- fra semesteravgiften.  

 

JSU 
 

Søknadssum: 55 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 0,- 

Søknadsperiode: Studieåret 2022/2023 

 

Juridisk studentutvalg (JSU) er viktig for studentene på det juridiske fakultet, med i underkant av 

1000 studenter. JSU har kun én studieretning, som gir dem en funksjon som skiller seg fra de 
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andre studentutvalgene. I tillegg til å være studentenes representanter, fungerer de tilnærmet likt 

en linjeforening.  

Søknaden er god og utfyllende, uten mangler. JSI leverte et oversiktlig budsjett og regnskap, og 

viser til et moderat økonomisk behov med mange arrangementer i løpet av perioden. Det 

budsjetteres med et innskudd til egenkapital på 32 270,-. I forrige periode jobbet JSU for å 

redusere egenkapital på bakgrunn av kommentarer fra tidligere SemKom. Dette ble gjort i 

hovedsak ved å la være å søke om driftsmidler fra fakultetet, og midler fra semesteravgiften ble 

brukt isteden. Det er svært uheldig at reduksjonen i egenkapital ble gjort gjennom å unngå å søke 

midler fra fakultetet, og ytterligere at det nå søkes om midler til å bygge dette opp igjen. 

SemKom har en forventning om at studentutvalgene i all hovedsak driftes av fakultetene, og at 

penger fra semesteravgiften skal komme som et tilskudd som skal gagne foreningene. 

På bakgrunn av SemKoms innstilling til Samfunnsløftet har Komitéen valgt å innstille på 0,- fra 

semesteravgiften.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at JSU mottar 0,- fra semesteravgiftsmidlene.  

 

NT-SU 
 

Søknadssum: 120 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 0,- 

Søknadsperiode: Studieåret 2022/2023 

 

Studentutvalget for fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-SU) representerer om lag 1300 

studenter og har som formål å fremme studentene sine interesser og studentvelferd, og skal være 

bindeleddet mellom studentmassen og administrasjonen ved fakultetet. Søknaden fra NT-SU 
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viser til at utvalget har gjort mye og viktig arbeid opp mot administrasjonen angående 

studentvelferd og læringsmiljø, og det tydeliggjøres at utvalget er aktive i møte med sitt fakultet. 

I søknaden blir det bemerket at utvalget ikke har søkt midler fra semesteravgiften på flere år, noe 

dagens utvalg har hørt rykter om at er på grunn av at en slik søknad ikke ville ha gått gjennom.  

NT-SU skriver at det har vært lite felles arrangementer for studentene den siste tiden, og ønsker å 

videre fokusere på arrangement som samler studentene ved fakultetet på tvers av kull, studieår 

og studieretninger, dette anser SemKom som positivt.  

Komitéen mottok budsjett og regnskap, men anså dette som svært uoversiktlig og utfordrende å 

behandle grunnet ustrukturert dokument, fargevalg, manglende punkt og tekst som flyttet på seg 

på skjermen. Komitéen etterspurte en ny versjon av regnskap og budsjett og presiserte at dette 

ikke var et krav, men at vi anså det som vanskelig å behandle søknaden på bakgrunn av det som 

forelå per dags dato. Etter mailkorrespondanse med komitéen ble det ettersendt et nytt, mer 

oversiktlig budsjett, men ikke regnskap. Komitéen ser videre at de ulike budsjettene ikke er 

inneholder de samme punktene eller summene, noe som ble opplevd som et tegn på mindre 

oversiktlig økonomistyring fra NT-SU.  

Søknaden beskriver et større arrangement for studentene ved fakultetet, julebord, som studentene 

har etterspurt og vist stort behov for. Dette arrangementet skal avholdes på The Edge i Tromsø, 

og har 400 plasser tilgjengelig. Her er det budsjettert med 371375,-, hvor 160 000,- er 

egenandeler fra studenter. Dette mener SemKom er en overveldende stor sum, på et arrangement 

som har begrensninger som gjør at ikke alle fakultetets studenter kan delta. Vi mener dette kan 

virke potensielt økonomisk ekskluderende, og at det ikke er i tråd med utvalget sitt ønske om å 

skape flere sosiale arrangement for hele fakultetet.  

Da vi fikk nytt budsjett ble det tydelig for komitéen at flere av summene for arrangement var i 

konflikt med det andre budsjettet, samt at noen av postene fra første budsjett ikke var inkludert i 

andre budsjett. Da komitéen anser disse budsjettene som å være i konflikt med hverandre, er det 

utfordrende å behandle søknaden da vi mener at vi ikke kan vurdere budsjett eller økonomisk 

behov i henhold til §7 i Reglement for tildeling av støttemidler.  
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Til slutt opplever komitéen at kommunikasjonen med NT-SU omkring forespørsel om regnskap 

og budsjett som utfordrende. Komitéen kan i henhold til §7 i Reglement for tildeling av 

støttemidler, kreve tilleggsopplysninger ved behov, noe vi anså at vi hadde behov for i dette 

tilfellet. Komitéen opplevde at NT-SU var kritiske til forespørselen, opplevde at det var 

urettferdig behandling og at det var urealistisk å forvente svar på så kort varsel. Her mener 

komitéen at så lenge budsjett og regnskap i utgangspunktet var klart, burde det være raskt å sette 

det inn i for eksempel excel slik at det blir enklere å lese, dette mener vi også at ville medføre en 

mer rettferdig behandling da vi ikke kunne tyde budsjett og regnskap på en god måte slik det 

forelå. SemKom presiserer at vi anser det som innenfor vårt mandat å etterspørre dette, og at det 

var en nødvendighet for å kunne behandle søknaden.  

Til slutt opplever komitéen at kommunikasjonen med NT-SU omkring forespørsel om regnskap 

og budsjett som utfordrende. Komitéen kan i henhold til §7 i Reglement for tildeling av 

støttemidler, kreve tilleggsopplysninger ved behov, noe vi anså at vi hadde behov for i dette 

tilfellet. Komitéen opplevde at NT-SU var kritiske til forespørselen, opplevde at det var 

urettferdig behandling og at det var urealistisk å forvente svar på så kort varsel. Her mener 

komitéen at så lenge budsjett og regnskap i utgangspunktet var klart, burde det være raskt å sette 

det inn i for eksempel Excel slik at det blir enklere å lese, dette mener vi også at ville medføre en 

mer rettferdig behandling da vi ikke kunne tyde budsjett og regnskap på en god måte slik det 

forelå. SemKom presiserer at vi anser det som innenfor vårt mandat å etterspørre dette, og at det 

var en nødvendighet for å kunne behandle søknaden.  

På bakgrunn av SemKoms innstilling til Samfunnsløftet har Komitéen valgt å innstille på 0,- fra 

semesteravgiften.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på utvalget at mottar 0,- fra semesteravgiften.  

 

 



 24.05.2022 
 
 
 
 
UMAK SU 
 

Søknadssum: 85 000,- 

Innstilt sum Semesteravgift: 0,- 

Søknadsperiode: Studieåret 2022/2023 

 

Studentutvalget ved Norges Arktiske Universitetsmuseum og Akademi for Kunstfag (UMAK 

SU) er et organ som skal fungere som et bindeledd mellom sine 165 studenter og ledelsen på 

institutt og enhet. UMAK SU søker å ivareta studentene sine interesser, samt å skape et godt 

sosialt og faglig miljø for deres studenter.  

Søknaden trekker frem at utvalget representerer studenter ved flere campus, og at det fra høsten 

2022 vil inkludere et campus i Kabelvåg. Utvalget ønsker å skape arrangement og aktiviteter 

som skal binde studentmassen sammen på tvers av avstand og ulike fagmiljø. SemKom anser 

dette som en god fremtidsplan, og anser det som svært positivt at utvalget ønsker å implementere 

flere campus og skape et helhetlig nettverk for studentene.  

Utvalget kan også vise til gode bemerkelser for mottakelse av nye studenter, noe de ønsker å 

videre fokusere på.  

Utvalget får støtte til en reisestøtteordning til faglig relaterte prosjekter, og ikke støtte til sosiale 

tiltak fra enheten – derfor anser SemKom det som viktig at vi støtter utvalget i deres arbeid med 

sosiale tiltak for studentene.  

SemKom har ingen bemerkninger på budsjett og regnskap, og anser disse som ryddige og 

oversiktlige.   

I denne vurderingen har SemKom vurdert helheten i søknaden og innstilt på et beløp som 

komitéen mener er proporsjonalt samsvarende med fakultetets representasjonsstørrelse. 
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På bakgrunn av SemKoms innstilling til Samfunnsløftet har Komitéen valgt å innstille på 0,- fra 

semesteravgiften.  

Innstilling: 

SemKom innstiller på at UMAK SU mottar 0,- fra semesteravgiften.  

 

Støtteberettigede foreninger som i år ikke har sendt inn søknad 
 

StudentUKA i Tromsø  

Hurradio  

Studentavisa Midnattsolposten 
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Tidligere fordelinger 

Søknadsberettigede  
Innstilt 
sum 2021  

søkt om 
2021  

Tildelt 
2021  

Innstilt 
sum 2020  

Søkt om 
2020  

Tildelt 
2020  

TIL FORDELING  6 040 000,-  5 950 000,-  
Campustinget 
Finnmark  80 000,-  120 000,-  80 000,-  115 000,-  120 000,-  115 000,-  

City Scene  950 000,-  1 500 000,-  950 000,-  900 000,-  1 100 000,-  900 000,-  

DebutUka  230 000,-  300 000,-  275 000,-  230 000,-  300 000,-  175 000,-  

DRIV  1 500 000,-  1 600 000,-  1 435 000,-  1 450 000,-  1 500 000,-  1 450 000,-  
Fadder Finnmark  95 000,-  150 000,-  95 000,-  120 000,-  130 000,-  120 000,-  

Håp i havet  65 000,-  100 000,-  65 000,-  55 000,-  80 000,-  55 000,-  

ISU  -  -  -  136 000,-  136 000,-  136 000,-  

JSU  30 000,-  50 000,-  35 000,-  40 000,-  60 000,-  50 000,-  

Jusshjelpa  230 000,-  230 000,-  230 000,-  225 000,-  225 000,-  225 000,-  
NT-SU  -  -  -  -  -  -  

SU BFE  85 000,-  130 000,-  90 000,-  100 000,-  120 000,-  100 000,-  

SU Helse   40 000,-  96 000,-  70 000,-  Etter frist  Usikkert  40 000,-  

SU HSL  130 000,-  179 000,-  150 000,-  100 000,-  100 000,-  100 000,-  

TSI  1 900 000,-  
1 
970 000,-  1 860 000,-  1 509 000,-  1 700 000,-  1 689 000,-  

UMAK SU  60 000,-  113 000,-  60 000,-  55 000,-  76 000,-  55 000,-  
Start UiT (ikke 
berettiget)  -  -  -  -  -  -  
SUM  5 395 000,-  6 538 000,-  5 395 000,- 4 935 000,- 5 647 000,- 5 070 000,- 
Avsatte midler      700000     645000 
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Innstilling 
Forslag til vedtak: Studentparlamentet fordeler semesteravgiftsmidlene som de fremgår i tabellen 

under. 

 

Søknadsberettigede  Innstilt sum 2022 Søkt om 2022 

TIL FORDELING  kr 6 040 000 

Campustinget Harstad - - 

Campustinget Narvik - - 

Campustinget Finnmark  kr 70 000 kr 140 000 

City Scene  kr 1 100 000 kr 1 100 000 

DebutUka  kr 175 000 kr 300 000 

DRIV  kr 1 200 000 kr 1 500 000 

Fadder Finnmark  kr 150 000 kr 150 000 

Håp i havet  kr 0 kr 100 000 

ISU  kr 0 kr 148 500 

JSU  kr 0 kr 55 000 

Jusshjelpa  kr 240 000 kr 240 000 

NT-SU  kr 0 kr 120 000 

SU BFE  kr 0 kr 130 000 

SU Helse   kr 0 kr 150 000 

SU HSL  kr 0 kr 200 000 

TSI  kr 2 420 000 kr 2 420 000 

UMAK SU  kr 0 kr 85 000 

Start UiT (ikke berettiget)  - kr 100 000 

      

SUM  kr 5 355 000 kr 6 838 500 

Avsatte midler  kr 685 000 - 
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