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Utdanning og Læringsmiljø 
Praksis innenfor arbeidsliv og forskning for studenter 
Formål: Studentparlamentet prioriterer at studenter skal ha muligheten for praksis innad 
enten arbeidslivet eller forskning. Praktisk erfaring er utrolig viktig for studenter. Det gir dem 
en helt annen forståelse for faget de studerer, og arbeidslivet etter endt studie. Dette gir også 
studenter muligheten til å knytte kontakter i arbeidslivet, før de er ferdig med utdanningen. 
 
Bakgrunn: Flere programmer ved UiT har praktisk erfaring fra arbeidslivet og forskning, 
enten som valgfag eller obligatoriske fag. Deres erfaringer kan brukes for å utvide praktisk 
erfaring til flere studieretninger. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At universitetet etablerer et prøveprosjekt for utvalgte studier. Dette skal baseres på 
andre studiers erfaringer med praksis innenfor arbeidsliv og/eller forskning, med mål 
for å utvide dette senere.  

 
Kartlegge den pedagogiske basiskompetansen til forelesere 
Formål: Studentparlamentet mener at alle studenter skal ha forelesere av god kvalitet. Vi må 
derfor kartlegge den pedagogiske basiskompetansen til forelesere. Slik at vi senere kan 
forbedre den.  
 
Bakgrunn: Studentparlamentet vil sette i gang en prosess med å få oversikt over den 
pedagogiske basiskompetansen til forelesere. I dag er kvaliteten på forelesere varierende, og 
forelesere har potensielt en utdatert pedagogisk basiskompetanse. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At den pedagogiske basiskompetansen til forelesere skal kartlegges, for å videre 
kunne forbedre den. 
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Mer varierte vurderingsformer  
Formål: Studentparlamentet skal arbeide for at det skal brukes flere vurderingsformer, der 
dette er mulig og hensiktsmessig. Bakgrunnen til dette er at studenter arbeider på forskjellige 
måter. Studentene skal ha muligheten til å vise potensialet sitt, ved bruk av en større variasjon 
av vurderingsformer.  
 
Bakgrunn: I dag er ikke variasjonen av vurderingsformer god nok på flere studieprogrammer. 
Selv om Studentparlamentet anerkjenner at dette ikke er mulig på visse studier, så er det 
viktig at studenter får denne muligheten der det er mulig. Det er viktig at det undersøkes 
grundig hvor dette er mulig og hensiktsmessig, uten at det går ut over den pedagogiske 
kvaliteten. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å få utredet muligheten for å bruke flere vurderingsformer. 
 

Bedre pensumlister 
Formål: Det skal være enkelt å sette seg inn i hva pensum består av og hva man som student 
bør gå til innkjøp av.  
 
Bakgrunn: I dag får flere studenter en meget stor pensumliste, ofte ikke samlet på ett sted. 
Dette gjør anskaffelsen av pensum til et arbeid i seg selv. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At alle studier får tydelige pensumlister utlevert ved semesterstart.  
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Automatisk begrunnelse på alle eksamener 
Formål: Studentparlamentet prioriterer at alle studenter skal få automatisk tilbakemelding på 
eksamen. En forutsetning for dette er at vi finner hensiktsmessige elektroniske verktøy til 
sensorene. En slik løsning vil gjøre det lettere for studenter, rundt oppgaveskrivning og 
eksamen. Det er positivt for UiT at studenter forbedrer karakterene sine, samt viktig for 
studentene. Som en del av dette er det også viktig at vi informerer studentene om rettighetene 
deres i forhold til begrunnelser for karakter.  
 
Bakgrunn: Mange studenter er ikke klar over rettighetene sine som begrunnelser for 
eksamenskarakterer, dette gjør at de ikke utnytter muligheten til å spørre om begrunnelse på 
karakter. Studentene har i mange år ønsket en automatisk begrunnelse på eksamen, dette vil 
gjøre det mye lettere å kunne få et raskt svar. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å gjøre studenter klar over muligheten til å få begrunnelse for karakter på eksamen. 
 Å kartlegge om det finnes systemer for å effektivisere tilbakemeldinger. 

 
Trygg praksis 
Formål: UiTs studenter burde kunne forvente at praksis er en trygg og lærerik opplevelse der 
det legges til rette for kunnskap og personlig utvikling. Eksterne faktorer som kan påvirke 
dette bør kartlegges slik at man kan minimere effekten av disse.  
 
Bakgrunn: Praksis er en verdifull erfaring for studenter, men den kan svekkes av flere 
faktorer. Norsk Sykepleierforbund (NSF) holder i dag kurs for sykepleierstudenter om deres 
rettigheter i praksis og utfordringene det gjelder angår flere fag.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At UiT kartlegger problemer studenter opplever under praksis, med spesielt fokus på 
økonomi, bosted, og veiledning. 

 At UiT tilbyr alle studenter som skal i praksis et kurs om studentenes rettigheter i 
praksis, gjerne digitalt. 

 At det skal utarbeides forskuddsordning for praksisstøtten. 
 At StudyArktis skal jobbe med kommunene for å legge til rette for studenter som 

trenger bolig under praksisopphold. 
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Fag og Forskning 
Arctic Recilience Accelerator for studenter 
Formål: Studentparlamentet prioriterer at studenter skal føle en tilknytning til prosjektet som 
en del av satsningen fra Universitetet. Tilhørighetsfølelsen det kan gi til Universitetets arbeid 
med viktige arktiske spørsmål er uten tvil en fordel. Under prosjektets utvikling må UiT 
oppfordres til å tenke spesifikt på hvordan studenter som gruppe kan gis 
interaksjonsmuligheter med prosjektet. 
 
Bakgrunn: Arctic Recilience Accelerator (ARA) er et prosjekt under etableringsfasen hos 
UiT i samarbeid med Ecole polytechnique fédérale de Lausanne i Sveits og Harvard Kennedy 
School i USA. Prosjektet vil knyttes til flere stipendiatstillinger og et lite, men visjonært, 
nybygg på campus. Det knyttes opp mot store viktige mål innen bærekraft, velferd og helse. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At studenter som gruppe skal inkluderes i Arctic Recilience Accelerator. 
 
Søknadsassistanse 
Formål: Forskningen på UiT skal konkurrere med sin kvalitet og viktighet, ikke den 
individuelle forskningsgruppens evne til å skrive søknader. Universitetet må ta en mer aktiv 
rolle i den administrative delen av søkeprosessen etter ekstern finansiering. 
 
Bakgrunn: Forskningen på universitet påvirker sjelden studentene direkte, men er av stor 
betydning indirekte. Mer og bedre forskning gir et faglig sterkere miljø som gir en bedre 
utdanning. Økende deler av forskningen på UiT finansieres av eksterne parter som Norges 
Forskningsråd, European Research Council mfl. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At det opprettes et søknadssenter med spisskompetanse på ekstern finansiering. 
 
Studenter i forskning 
Formål: Studentene skal oppleve en forskningsbasert undervisning og en institusjon der 
forskningen står i hovedfokus sammen med utdanning. Utdanning på UiT skal vise frem 
akademia som en attraktiv arbeidsgiver. Allerede fra bachelorstudiet skal studenter oppleve 
inkludering i forskning på en måte som er tilrettelagt for å gi forståelse og innsikt. 
 
Bakgrunn: Forskning og utdanning har nære tilknytninger selv om de ofte fremstilles som to 
ulike fokusområder. Forskningen legger grunnlaget for pensum, skaper kompetansen, og gir 
mulighetene som utdanningen avhenger av. Samtidig er utdanningen nødvendig for at 
forskningen skal kunne fortsette.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At det legges frem en sak for Studentparlamentet med forslag til tiltak for å inkludere 
studenter i forskning allerede fra tidlig på bachelornivå. 
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Likestilling og Mangfold 
Innhente tilbakemeldinger til handlingsplanen for likestilling, mangfold, og 
inkludering 
Formål: Diskriminering og trakassering av studenter og ansatte er uforenelig med godt 
lærings- og arbeidsmiljø. Seksuell trakassering har vært og er et problem i akademia. Dette er 
en form for maktmisbruk som ikke skal tolereres og som undergraver universitetets 
verdigrunnlag. Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege 
forhold mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere. 
 
Bakgrunn: I februar 2020 lanserte Læringsmiljøutvalget (LMU) en ny handlingsplan for 
likestilling, mangfold og inkludering. Handlingsplanen slår fast at UiT Norges arktiske 
universitet skal arbeide aktivt for å fremme likestilling, mangfold og inkludering av ansatte 
og studenter, samt å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø uavhengig av etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering eller 
kjønnsidentitet. Fra tidligere inkluderer denne handlingsplanen “mangfold”. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å hente innspill fra interesse- og linjeforeninger på handlingsplanen for likestilling, 
mangfold og inkludering fra LMU. 

Informasjon til studentforeninger om likestilling, mangfold, og inkludering 
Formål: Selv om mange interesse- og linjeforeninger kan ha interesse og et ønske om å 
implementere likestilling, mangfold og inkludering i sin forening er det viktig at man ikke 
pålegger dem et slikt krav og heller informerer og legger til rette gode tilbud som de kan ta i 
bruk. 
 
Bakgrunn: Ved å gi gode tilbud som er gratis og lærerike opp mot et tema som likestilling og 
mangfold er dette en fin måte for student- og linjeforeningene å få muligheten til å prioritere 
disse tilbudene for sin forening. Foreningene vet ofte best hvilke mangler innenfor likestilling 
og mangfold som de trenger. Ved å legge til rette for at de foreningene som allerede har gode 
og mindre gode rutiner kan styrke sin kunnskap og forståelse rundt likestilling og mangfold 
er dette en fin måte å la hver forening ta den beslutningen som er best for sin seg i håp om at 
likestilling og mangfold blir prioritert av foreningene på UiT. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å tilby kursing, dialogsmøter og andre tilbud som interesse- og linjeforeninger kan ta 
i bruk for å implementere likestilling, mangfold og inkludering.  
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Gratis sanitærprodukter og prevensjon 
Formål: Ved å imøtekomme gratis sanitærprodukter imøtekommer Studentparlamentet ønske 
om en bedre studiehverdag for noen studenter både økonomisk, men også ved 
studenttilværelsen. Fra SPM1 og SPM2 var dette en problemstilling Studentparlamentet 
ønsket å se nærmere på. 
Bakgrunn: Sanitærprodukter er en betydelig utgift hos noen generelt, også blant studenter. 
Det er også produkter som er nødvendig hver måned og ikke alltid like enkelt å forutsi når det 
trengs. Studenter har ulike fortellinger om når ubehagelige situasjoner oppstår i samsvar med 
menstruasjon og når sanitærprodukter er et ønsket produkt. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å legge fram sak for Troms og Finnmark fylkeskommune om gratis sanitærprodukter til 
studenter ved UiT Norges arktiske universitet. 

 Å legge fram sak for Troms og Finnmark fylkeskommune om hormonell og ikke-hormonell 
prevensjon til studenter ved UiT Norges arktiske universitet. 

 Det skal jobbes opp mot relevante aktører, herunder FHI, Helsedirektoratet, 
Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunen for å få til et prøveprosjekt om gratis 
sanitærprodukter til studenter. 

 
Innføring av workshops om grensesetting og seksuell trakassering 
Formål: En av fire studenter oppgir å ha opplevd seksuell trakassering I følge SHoT 
undersøkelsen. Alle skal ha rett til et trygt lærlingsmiljø, men uønsket seksuell 
oppmerksomhet og grenseoverskridende atferd ødelegger hverdagen til mange studenter. 
Løsningen må være å endre holdninger hos de som trakasserer, men også gi rom til alle 
studenter å bli kjent med sine grenser.  
 
Bakgrunn: Flere universiteter i andre land, blant annet Oxford, Cambridge og SOAS, har 
innført obligatoriske samtykke workshops som en del av introduksjonsukene sine. UiT 
Norges Arktisk Universitet har sjansen til å bli en pioner i arbeidet mot seksuell trakassering i 
Norge om vi nå også innfører workshops om grensesetting og seksuell trakassering.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At UiT Norges Arktiske Universitet innfører workshops om grensesetting og seksuell 
trakassering. 
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Nytt navn for organisasjonen 
Formål: Grunnet norskfinnenes status som nasjonal minoritet og dens store og historiske 
tilknytning til Nord-Norge, mener vi at Studentparlamentet også bør ha et kvensk navn slik at 
vi er med på å vise norskfinnene og deres språk i studentparlamentet. 
 
Bakgrunn: Samene i NoI Norge har vi både et urfolk som er samene, men samtidig har vi 
også en del nasjonale minoriteter der kvenene/norskfinnene er en av dem. Derfor ønsker 
Studentparlamentet å fremme et forslag hvor Studentparlamentet også får et offisielt kvensk 
navn samt også et sørsamisk og lulesamisk navn. 
Norge har mange forskjellige språk og forskjellige kulturer som er viktig at vi i 
studentparlamentet også bør være med på å støtte. Vi har offisielt 3 samiske språk i Norge 
som ikke er sett på som utødd disse er, sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Derfor mener 
venstrealliansen det er viktig at vi som parlament på Nord-Norges universitet passer på at 
flest mulig får mulighet til å se sitt parlament på eget språk. Ettersom vi ofte ser på det 
samiske som hovedsakelig det nordsamiske, er det veldig viktig at vi forstår og viser 
forståelse at selv om noen er samisk så inngår dette ved at det er forskjellige språk og kulturer 
samlet under en felles betegnelse. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Fremme et forslag om kvensk navn på studentparlamentet.  
 Minst Sørsamisk, og Lulesamisk navn på universitetet.  

 
Styrket feiring av den samiske nasjonaldagen ved UiT 
Formål: Når studenter får undervisningsfri bør UiT tilrettelegge for en feiring av den samiske 
nasjonaldagen som bygger kunnskap og forståelse hos alle våre 17 500 studenter. Uavhengig 
av dette bør også det særskilte ansvaret som Norges Arktiske Universitet og tilknytningen til 
de samiske miljøene forvaltes riktig. Det bør være et godt tilbud fra UiT som merkes av 
student, ansatte, og eksterne. 
 
Bakgrunn: Studentparlamentet har gjort det til sin politikk at den samiske nasjonaldagen skal 
ha en spesiell stilling på UiT – Norges Arktiske Universitet og Studentparlamentet har tatt 
initiativ til undervisningfri. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At UiT styrker feiringen av den samiske nasjonaldagen både faglig og sosialt. 
 

  



Side 10 av 22 

Velferd 
Søvnproblemer 
Formål: Mange UiT-studenter sliter med søvnplager, og trenden går i feil retning. Tallene fra 
ShoT2021 var dystre, og Studentparlamentet ønsker et skikkelig løft for studenters søvnhelse. 
 
Bakgrunn: Studenter har hatt jevnt økende søvnproblemer siden 2010 (SHoT2021). 26 % av 
studenter i nord oppgir å ha søvnvansker, mens 45% oppfyller de formelle kriteriene for en 
insomnidiagnose. God søvnhelse gir et godt utgangspunkt for gode faglige resultater og 
forebygger psykiske vansker. 
 
Studietiden er en stressende periode av studenters liv, og mange studenter setter pris på 
friheten som ligger i å være ung og ha kontroll på eget liv. Søvnvansker er vanlig også blant 
ikke-studenter, men den mengden vansker studenter opplever, er uakseptabel. 
Folkehelserapporten fra 2018 anslår at cirka 15 prosent av den voksne befolkningen lider av 
insomni. 
 
Studenters søvnvansker må bli mindre omfattende, og studenter må ha mulighet til å søke 
hjelp for plagene sine. Studenter har i dag mulighet til å søke hjelp gjennom blant annet 
studentrådgivningen og fastlege, og flere må bli bevisst over dette tilbudet. Samtidig må det 
holdes lav terskel for å oppsøke hjelp. 
 
Den beste medisin er forebyggende. Mørketidscafé med kunstig dagslys, kurs om 
søvnhygiene og økt synlighet for studentrådgivningens samtaletilbud er alle eksempler på 
tiltak som kan være nyttig i å forbedre studenters søvnhelse.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 En betydelig nedgang av søvnvansker og insomni blant studenter i nord, målt 
gjennom Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. 

 Å forplikte UiT og Samskipnaden til en koordinert innsats mot søvnvansker. 
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Styrke foreninger gjennom Studentliv 
Formål: Foreningslivet skal styrkes, og flere studenter skal ha mulighet til å ta del i det. 
 
Bakgrunn: Studentforeningene ved UiT har opplevd et vanskelig år, hvor mange sliter med 
aktivitet og rekruttering. Prosjektet Studentliv i samskipnaden arbeider med å hjelpe 
studentforeninger, gjennom blant annet kurs og veiledning. Studentliv har et stort potensial til 
å bistå studentforeningene, samt å hjelpe studenter som ønsker å opprette nye foreninger. 
 
Flere studenter etterspør tilbudet Studentliv leverer. Samtidig er det også etterspørsel etter et 
bredere tilbud, blant annet med normalvedtekter og dokumentmaler for budsjett og regnskap.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At Studentliv styrkes gjennom et bredere tilbud for foreninger 
 At det opprettes en dokumentbank for studentforeninger  

 
Fastlege for studenter 
Formål: Fastlegeordningen er pasienters vei inn i allmennhelsetjenesten, og representerer for 
mange nærhet til helsetjenesten. Mange studenter får dog ikke fastlege i studiekommunen sin. 
Studentparlamentet ønsker at fastlegetilbud som bedre er tilpasset studenter. 
 
Bakgrunn: Mange studenter ved UiT er tilflyttet fra andre kommuner, og velger å ikke få 
fastlege ved studiestedet. Dette er med på å skape en høyere terskel for å oppsøke fastlege. 
Samtidig er flere studiesteder preget av mangel på fastleger, med lange ventelister. I en av 
vertskommunene, Tromsø, er det cirka 0,6 % ledig kapasitet hos fastlegene. 
 
Flere studenter bør ha mulighet til å oppsøke allmennhelsetjenesten gjennom fastlege ved 
studiestedet. Dette innebærer både økt kapasitet ved studiestedene, økt synlighet om tilbudet 
og informasjon for studentene om fordelene ved fastlege på studiestedet. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At flere studenter ved UiT skal ha mulighet til å velge fastlege ved studiestedet 
 At studenter skal opplyses om sine fastlegerettigheter og -tilbud 
 At det gjennom Norsk Studentorganisasjon arbeides for utvidede fastlegerettigheter 

for studenter 
 

Studentboliger 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Pusse opp de eksisterende studentboligene 
 Forsikre at det fortsettes å bygge studentboliger på de studiestedene der det trengs 
 Sette maks takst på leie i samskipnaden 
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Psykisk Helse 
Studentparlamentet prioriterer: 

 at studenter skal ha tilgang til bruk av dagslyslamper for å motvirke effekten av 
mørketidsdepresjoner 

 styrke det psykiske helsetilbudet i kommunen og på universitetet 
 styrke lavterskeltilbudet for psykisk helse og synliggjøre rådgivningstilbud 

 
Kantine 
Studentparlamentet prioriterer: 

 innføre halv pris på varmmat i eksamensperioder og timen før stengetid 
 innføre en UiT-kaffeavtale, tilsvarende ‘koppen’ på Circle K, hvor det betales en 

engangssum hvor studenter deretter kan hente kaffe resten av semesteret 

 
Psykisk helse 
Formål: At studentene skal ha et bedre psykisk helsetilbud på UiT. 
 
Bakgrunn: Etter koronapandemien har flere studenter en før psykiske plager, og det er viktig 
at universitetet jobber for å hjelpe de studentene som trenger det. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Arbeide for å styrke studenters psykiske helsetilbud 

 
Studentrabatt på kulturtilbud 
Formål: At studenter skal bli mer integrert i byen de studerer i og at de skal bli mer aktive i 
kulturlivet på sitt studiested.  
 
Bakgrunn: Studenter har veldig trang økonomi, dette kan ofte være et hinder til å delta på de 
lokale kulturtilbudene som finnes. En studentrabatt vil kunne fjerne en av hindrene 
studentene har for å delta. 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Arbeide for studentrabatt på lokale kulturtilbud som eks. konserter, kino o.l 
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Bedre Busspriser 
Formål: At studenter skal betale mindre for å bruke busser. 
 
Bakgrunn: Bussbilletter er koster ofte mye i forhold til hva studenter har å rutte med. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å arbeide for studentrabatt på bussbilletter 

 
Synlighet for oppstart av student- og/eller linjeforeninger 
Formål: At flere studenter skal starte opp studentforeninger og linjeforeninger.  
 
Bakgrunn: I dag er det for lite synlig hvor lett det er å starte en studentforening eller 
linjeforening. Dette gjør at dørstokkmila blir lengre og hindrer potensielt studentliv. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Arbeide for å synliggjøre og gjøre det enklere for studenter å starte opp student- og/eller 
linjeforeninger. 
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Internasjonalisering 
Bedre integrering av internasjonale studenter ved UiT 
Formål: Studentparlamentet ønsker at internasjonale studenter lettere skal få kontakt med de 
norske studentene ved UiT. Bedre kontakt mellom de internasjonale studentene og de norske 
studentene ved UiT vil være en fordel til begge. Slik at man får knyttet bånd og får et sterkere 
kontaktnett på tvers av ulike språk og kultur.  
 
Bakgrunn: I dag er det ikke god nok kontakt mellom de norske og internasjonale studentene 
ved UiT. Mange internasjonale studenter synes i dag at det er vanskelig å komme i kontakt 
med de norske studentene. Dette har flere årsaker, som få felles arenaer og språkvansker. Det 
er viktig at vi i Studentparlamentet jobber for å løse denne problemstillingen så alle 
studentene våre får en god opplevelse av UiT. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å legge frem en sak for Studentparlamentet med tiltak for å skape flere møteplasser 
mellom norske og internasjonale studenter.  

 Bedre norskkurs til internasjonale studenter, med muligheten for å ta disse før 
semesterstart. 

Forbedre informasjon og kommunikasjon til utvekslingsstudenter 
Formål: Studentparlamentet vil at flere studenter fra UiT skal dra på utveksling. Studentene 
som drar på utveksling, skal oppleve å ha en god kommunikasjon med UiT igjennom hele 
utvekslingsperioden. Utvekslingskontoret startet en prosess våren 2021 der de jobber med å 
forbedre seg selv. Studentparlamentet ønsker å samarbeide med utvekslingskontoret, og få 
frem hvor viktig denne kommunikasjonen er. 
 
Bakgrunn: Informasjons- og kommunikasjonsflyten fra UiT sin side er mangelfull. Dette 
gjelder før, under og etter utvekslingsoppholdet. Dette gjør at studenter vegrer seg for å dra 
på utveksling.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å forbedre informasjon og kommunikasjon til utvekslingsstudenter.  
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Karriere og Arbeidsliv 
Følge opp samarbeid mellom UiT og næringslivet i Tromsø 
Formål: Følge opp og kartlegge arbeidet til Arbeidsgruppen slik at man ta dette videre som 
en nyttig erfaring når karriere og arbeidsliv skal jobbes med i samarbeid med UiT direkte. En 
god oppfølgning og kartlegging legger gode rammer for hva som kan forbedres og endres på i 
det videre arbeidet der Studentparlamentets innspill under orienteringer kan komme godt med 
for at studentene på UiT skal få så best mulig kontakt med arbeidslivet gjennom universitetet. 
 
Bakgrunn: Studentutvalget i Tromsø kommune har gjennom kommunestyret i fått fullmakt til 
å sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide frem til midten av høsten 2021 med å se på 
tiltak for å bedre kontakten mellom UiT og næringslivet i Tromsø. Arbeidsgruppen vil ha 
representasjon fra næringslivet, UiT og Tromsø kommune, samt Studentutvalget og 
Studentparlamentet med flere. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å delta aktivt i «Arbeidsgruppen for samarbeid mellom UiT og næringslivet i 
Tromsø». 

 Å legge frem en handlingsplan for Studentparlamentet for samarbeid mellom 
arbeidslivet og studentene på UiT. 
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Informasjon og Kontakt 
Grafisk profil 
Formål: En grafisk profil skal gjøre alle dokumenter og sosiale medier fra 
Studentparlamentet mer gjenkjennelige. Kommunikasjonen skal være formålstjenlig og 
estetisk pen.  
 
Bakgrunn: Studentparlamentets grafiske profil har ikke vært konsekvent og det har ført til at 
den ikke skaper et forhold med medstudentene. Flere andre studentdemokratier har hatt 
suksess med tydelige grafiske profiler som gjør dem gjenkjennbare. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At det utarbeides en grafisk profil for Studentparlamentet. 
 At Studentparlamentets nettsider fornyes. 
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Organisasjon og Studentdemokrati 
Økt valgdeltakelse ved Studentparlamentets listevalg 
Formål: Valgdeltakelsen i Studentparlamentet er nedadgående, og Studentparlamentet ønsker 
å snu denne trenden. Flest mulig studenter skal ha mulighet til å delta i studentdemokratiet. 
 
Bakgrunn: Listevalget for perioden 2021/22 endte med en valgdeltakelse på 5 %. Selv om 
noe av forklaringen bak dette har opphav i pandemien, har valgdeltakelsen i listevalget vært 
nedadgående siden 2016, hvor deltakelsen var på 18%. 
 
Lav valgdeltakelse er symptomatisk på lite engasjement i studentdemokratiet. Over tid kan 
den lave deltakelsen føre til rekrutteringsproblemer for studentpolitikken, distansere 
Studentparlamentet fra studentmassen og føre til at studenter ikke når frem til parlamentet 
med sine saker. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At minst 3 000 studenter deltar i listevalget 2022/2023 
 
Opprettelse av politiske komitéer 
Formål: Studentparlamentet ønsker å opprette politiske komitéer i parlamentet, slik at 
parlamentet får større arbeidsevne, bedre mulighet for å vedta relevant politikk gjennom det 
akademiske året og større engasjement i studentdemokratiet. 
 
Bakgrunn: Studentparlamentet har tidligere hatt flere komitéer enn dagens 
semesteravgiftfordelingskomité og kontroll- og organisasjonskomité, med blant annet en fag- 
og forskningspolitisk komité og en velferds- og likestillingspolitisk komité. Denne modellen 
gå mulighet for større engasjement og involvering av parlamentet i utforming av aktuell 
politikk. 
 
Dagens modell baserer seg på et omfattende arbeidsprogram som utformes av 
Studentparlamentet i begynnelsen av studieåret, med uregelmessig utforming av ny politikk 
gjennom året. En modell med politiske komitéer vil gi parlamentet større ansvar overfor egen 
politikk, større faglig kompetanse, og vil være et godt supplement for tinget. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å opprette politiske komitéer, med mål om minst to nye selvgående komitéer ved 
periodens slutt 
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Campus Tromsø 
Dekningsgrad for studentboliger 
Formål: Studentboliger er et viktig virkemiddel i boligpolitikken, og Studentparlamentet 
anser det som nødvendig at flere studenter har tilgang til gode studentboliger gjennom 
samskipnaden.    
 
Bakgrunn: Norsk Studentorganisasjon har et nasjonalt mål om 20 % dekningsgrad for 
studentboliger, noe Norges arktiske samskipnad i dag oppfyller, jamfør NSOs 
studentboligundersøkelse 2021. Samskipnaden har dog vurdert dekningsgraden i Tromsø som 
middels. Dette har opphav i at mange av boligene holder svært lav standard. 
 
Leiemarkedet for Tromsø er prekært. Husbanken definerer enkelte norske byer som såkalte 
pressområder, hvor det anses å være spesielt kostbart å bygge boliger. Flere studentbyer står 
på denne listen, blant annet Tromsø. Byer på denne listen får blant annet økt statstilskudd for 
studentboliger med nesten fire prosentpoeng, men boligutbygging er fremdeles svært 
kapitalkrevende for samskipnadene. 
 
Trygge og billige studentboliger er et gode for hele studentmassen, ikke bare leietakerne. Et 
svært presset leiemarked åpner opp for flere useriøse utleiere, økte priser og dårlige vilkår for 
studentene.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Endrede rammebetingelser for utbygging av studentboliger. 
 Økning i antall hybelenheter i Tromsø. 

 
Toalettavis 
Formål: En toalettavis skal møte studentene med informasjon om det som foregår rundt dem 
av studentaktivitet. Den skal oppdateres periodisk og alltid gi interessant og oppdatert 
informasjon fra flere relevante kilder. 
 
Bakgrunn: Toalettaviser har vist suksess i andre og vårt eget studentdemokrati som en god 
måte å nå studentene. Det gir studentene frie muligheter til utforming og hele driftsansvaret.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å drifte en toalettavis ved Campus Tromsø. 
 Å inkludere studentforeninger i utformingen av toalettavisen. 
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Døgnåpent bibliotek 
Formål: Biblioteket er en arena for læring, en møteplass, og et unikt sted for alle studentene. 
Med over 12 500 studenter i Tromsø er det selvsagt at det er et stort spenn av livssituasjoner 
og med det timeplaner. Biblioteket bør alltid være tilgjengelig for studentene.  
 
Bakgrunn: Studentparlamentet i lang tid jobbet for døgnåpent bibliotek uten spesielt hell. Det 
har vært tidligere tegn på at ting kan endre seg, men uten avkastning. Det har ikke vært 
tydelig grunnlag for hvorfor det ikke har vært fremgang på området. I forrige periode kom det 
nok en gang tegn på endringer, men det ble kun til noe utvidede åpningstider som en 
prøveordning ved ett av bibliotekene. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 At det legges frem en sak for Studentparlamentet som beskriver hindre for døgnåpent 
bibliotek og potensielle løsninger.  
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Campus Harstad 
Halltider til Harstadstudentenes idrettslag 
Formål: Dette vil være veldig bra for studentlivet i Harstad og ikke minst bra for 
studenthelsen at studentene har et stabilt idrettstilbud. 
 
Bakgrunn: Hvert år har Campus Harstad en kamp om halltider i idrettshallen. 
Harstadstudentenes idrettslag trenger faste halltider i idrettshallen. De har blitt nedprioritert 
til fordel for alle andre grupperinger. Dette fører til at idrettslagene deres ikke kommer i gang 
før på vårsemesteret. Samtidig skaper det en vanskelig situasjon med mye tid som kunne gått 
til annet arbeid. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å arbeide for å få halltider av kommunen for Harstadstudentenes Idrettslag 

 
Semesteravgiftsordningen 
Formål: Campus Harstad skal være med i semesteravgiftsordningen på lik linje med Campus 
Tromsø og Campus Alta. Samt skal vi sikre at campuser som er med i 
semesteravgiftsordningen ikke blir utelatt fra semesteravgiftskomiteen. 
 
Bakgrunn: Manglende midler i den lokale semesteravgiftsordningen ved Campus Harstad har 
ført til at studentlivet i Harstad ikke har fått mulighet til å være så levende som de kunne ha 
vært. Samtidig ønsker de også å forhindre at Campuser som er med i 
semesteravgiftsfordelingen ikke blir utelatt fra forarbeidet, i dag risikerer campusene som er 
med i semesteravgiftsfordelingen å ikke bli inkludert i forarbeidet som skjer i 
semesteravgiftskomiteen. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å arbeide for å få Campus Harstad inn i semesteravgiftsordningen på lik linje som Tromsø og 
Finnmark 

 At hvert campus som er inkludert i semesteravgiftskomiteen skal få inkludert 1 medlem fra 
campuset sitt. 
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Bedre mat- og drikketilbud på Campus Harstad 
Formål: Å fylle vann i en vanndispenser er langt mer hygenisk for studentene ved Campus 
Harstad, da det å fylle vann på et toalett ikke er ideelt. Samtidig vil tilgang til lette måltider 
være positivt for studentenes konsentrasjon mens de studerer. 
 
Bakgrunn: I dag stenger kantinene ved Campus Harstad klokken 1500. Dette gjør at tilgangen 
til mat blir borte veldig tidlig på dagen ved Campuset. Tilgangen studentene har til påfylling 
av vann er et hygenisk utfordring for dem da de må fylle på toalettet som også brukes av 
Studentkroa, noe som anses som uhygenisk.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Arbeide for å tilgjengeliggjøre vanndispensere på Campus og andre billige og enkle mat- og 
drikketilbud utenom kantines åpningstider (proteinbarer, yoghurter o.l). 

 
Studentdemokrati 
Formål: Å synliggjøre studentparlamentet på Campus Harstad er bra for studentdemokratiet 
og vil være en måte å øke stemmeantallet til studentparlamentsvalget derfra. 
 
Bakgrunn: Studentparlamentet er lite synlig på Campus Harstad, samtidig er ikke studentene 
der klar over at de kan stille til valg i studentparlamentet i listevalgene. Det er viktig at både 
studentparlamentet og listene er mer synlig ved Campus harstad. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å arbeide for opp imot å øke stemmetallet ved valg av Studentparlamentsrepresentanter lokalt 
i Harstad. 

 Å synliggjøre på campus at du kan stille til valg via listene. 
 Arbeide for å få inn et vedtak om at Arbeidsutvalget i Studentparlamentet, samt ledere for 

hver aktive liste, hvert år besøker alle hovedcampus (Harstad, Narvik og Finnmark) og 
arrangerer debattøvelser o.l for å synliggjøre studentpolitikken. 
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Kontakt mellom campustingene 
Formål: At Campustingene får erfaringsutvekslinger mellom hverandre og idemyldring. 
 
Bakgrunn: De forskjellige campustingene er lagt opp på forskjellige måter og har liten innsikt 
i hvordan de styres imellom hverandre. 
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å arbeide for at Campustingene (Harstad, Narvik og Finnmark) for besøkt hverandres 
respektive campus hver periode. 

  
Studentkro 
Formål: At studentene ved Campus Harstad skal få en god sosial arena i bygget til de nye 
studentboligene. 
 
Bakgrunn: Under utbyggingen av de nye studentboligene ønsker studentene ved Campus 
Harstad å ha en studentkro under studentboligene.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Å arbeide for å ha med studentkro i byggeprosjektet for oppgradering/utbygging av Campus 
Harstad 

 
 
Studenter inn i lokale idrettslag 
Formål: At lokale idrettslag skal bli mer synlige for studentene og at flere studenter blir med 
i lokale idrettslag. 
 
Bakgrunn: Lokale idrettslag er ikke synlige nok for studentene i dag. Dette gjør at 
dørstokkmila for å finne dem og melde seg inn blir veldig lang.  
 
Studentparlamentet prioriterer: 

 Arbeide for å få aktive studenter med inn i lokale idrettslag. 
 

Campus Narvik 
 

Campus Finnmark 


