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Orientering Leder 
 
Ærede parlament. 
Omsider er vi kommet frem til det andre parlamentsmøtet for denne perioden. Mange saker står 
igjen fra forrige møte, og jeg vil derfor komme med en tydelig oppfordring. Vær bevist på 
tidsbruken under møtet og ellers hvordan vi kan unngå at møtet drar ut.  
Og som alltid følg smittevernreglene.  
 
Det har blitt en god stund siden vi hadde sist jeg skrev orientering, og noen møteforumer har 
rukket å ha ganske mange møter. Blant annet har vi iløpet av to møter i studentutvalget i Tromsø 
kommune diskutert sakene vi ønsker å ta opp iløpet av året og hvilke prosesser som foregår i 
kommunen og hvor vi kan spille inn studentperspektivet i saker som allerede skal behandles.  
 
Vi har også startet opp møter med studentutvalget på fakultetsnivå (heretter kalt SU-forum). Som 
mange andre møter har det der dreid seg om problemstillinger på fakultetene knyttet til korona.  
 
Årets første samling med U5, altså samling med studentleder- og nestleder fra UIO, UIB, NTNU, 
NMBU, og UIT har vi arrangert her i Tromsø. Som tidligere var det svært nyttig å kunne diskutere 
problemstillinger og satsninger med dem, spesielt nå i en tid hvor vi møter mange nye 
utfordringer.  
 
Under fadderuken fikk vi et viktig gjennomslag for at faddergrupper skulle kunne bruke campus. 
Saken er riktig nok ikke kun begrenset til fadderukene, jeg har derfor brukt mye tid på å jobbe med 
studentforeninger og universitetsledelsen i hvordan best kunne bruke campus på en trygg måte. 
Det gjenstår dessverre noe før vi kan feire gjennomslag her, men så lenge ikke vi får en 
smittespredning så er jeg sikker på at vi får det gjennom.  
 
I fjor hadde jeg gleden av å jobbe på et svært spennende prosjekt sammen med Petter, nemlig 
Arcitc Five universities. Der har jeg blitt valgt til leder av studentgruppen og sitter dermed i 
ledergruppen sammen med rektorene i prosjektet. Potensialet her er svært stort, spesielt i det å 
kunne knytt bånd med studentdemokratier i Sverige og Finland.  
 
Norsk student organisasjon (NSO) har også avholdt leder samling i Oslo, samt et digitalt møte med 
statsråd Henrik Asheim. Det var flott å delta på og kunne stille spørsmål direkte til han og at han 
ville ha våre innspill på tilstanden i student-Norge. Noen av innspillene kommer frem i 
statsbudsjettet som vi kan være glade for, men samtidig svarer det ikke til forventingene før et valg 
år. Her vil opposisjonen kunne spille en viktig rolle slik som de gjorde i våres med krisepakken 
regjeringen la frem.  
 
Vennlig hilsen 
Herman Siggerud  
Leder  
Ansvarlig for miljø og studentdemokrati og –engasjement.    
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Orientering Nestleder 
 
Kjære Parlament! 
Sidan sist har eg hatt mykje møtevirksomhet med diverse instansar og utval.  
 
Ressursteam for utdanning 
Eg har brukt tid på planlegging av ressursteam for utdanning sin nettsamling, som skal bli avholdt 
21 oktober. Temaet for den nettsamlinga er; Hvordan kan vi møte studentenes behov for tilhørighet i 
en pandemi-situasjon?  Bakgrunnen for temaet er at mange studentar føler seg einsame og har lite 
sosial kontakt med andre i studiekvardagen sin no. Fokuset er på korleis fagleg og administrativt 
tilsette kan dekka behovet for fagleg og sosial tilhøyrighet, og skapa ein arena for detta under ein 
pandemi.  
 
Mandat for Studentombudet 
Studentombudet her på UiT Torill Varberg skal tilsettast hos UiT frå 01.01.2021, og derfor er det 
bestemt at mandatet for stillinga skal endrast for å gjera det lettare for ombodet å utføra jobben 
sin. Eg sitt i utvalet som jobbar med denne prosessen, ilag med tre andre. Etter planen skal 
mandatet ut på høyring til parlamentet, og parlamentet skal etter planen behandla saken om 
mandatet på møtet i desember. 
 
U5 samling 
U5* nettverket har hatt samling her i Tromsø. Der var fleire spennande tema som blei belyst. Blant 
anna fekk me ein innføring i Studentparlamentet UiO sin SOME- strategi, og det gav mykje 
inspirasjon til meg som sitt som ansvarleg for dette i arbeidsutvalet.  
 
Læringsmiljøutvalet  
Læringsmiljøutvalet har hatt sitt konstituerande møte der eg var observatør. Utvalet har detta året 
student Daniel Hansen Masvik som leder og har elles fått inn mange nye studentar i år, eg gleder 
meg til å følga læringsmiljøutvalet vidare dette året.  
Opning av digital framtidssmie 
Lærarbygget som nylig sto ferdig hadde 23.09 opning av den digitale framtidssmia si. Eg var så 
heldig å få møta på vegne av arbeidsutvalet. Det varierte utvalet av digitale hjelpemiddel og digitale 
«dingsar» som er i framtidssmia varierer frå 3D-printar til gaming pc-ar, og eg trur at for framtidas 
lærerar og barnehagelærerar har stor nytte av dette læringsrommet for å følga den teknologiske 
utviklinga me vil få i dei kommande åra.  
 
Verdensdagen for psykiskhelse 
Verdendagen for psykisk helse har temaet spør meir i 2020, og saman med Marte i Ansvarsfull og 
Vetle i AU har eg jobba med korleis verdensdagen skal gjennomførast i år.  
 
Ruspolicy for Studentparlamentet 
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Eg har utarbeida ein ruspolicy for parlamentet, for å bevisstgjera parlamentet på alkoholkonsumet 
vårt innad i parlamentet.  
 
*U5= Leiar og nestleiar av Studentparlamenta på NTNU, UiO, NMBU, UiB og UiT.  
 
Nestleiar 
Marte Rolfsnes Bjørkheim 
Mbj085@uit.no/nestleder@sp.uit.no 
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Orientering Velferdsansvarlig 
 

Ærede parlament, kjære alle sammen 
  
Siden sist møte har det skjedd mye i jobben som velferdsansvarlig. Først og fremst har jeg fullført 
sykemeldingen min, og er tilbake i 100 % stilling. Videre har det som alle andre måneder vært en 
rekke faste møter innad i AU og med rektoratet. I tillegg til dette har jeg jobbet mye innenfor mine 
ansvarsområder, velferd, internasjonalisering og likestilling og mangfold, samt noen andre utvalg. 
  
Velferd er ansvarsområdet som det har skjedd mest innenfor denne måneden. I starten av 
september gikk mye tid med på arbeid for studentene om vekter-saken i samskipnadens 
studentboliger.  
 
Etter mye press fra media, arbeidsutvalget i Studentparlamentet og andre aktører, endret 
samskipnaden rutinene sine og løste problemet.  
På bakgrunn av denne problematikken ble det arrangert et møte med trivselsvertene i Panorama 
studentboliger. Dette ble gjort for å få et tydeligere svar på hvordan det er å være student i 
samskipnadens boliger. Det vil videre også tas kontakt med trivselsvertene fra de andre 
studentboligene, for å sikre at studentene blir hørt. Dette møtet resulterer i at AU og samskipnaden 
nå har gjenopptatt sin månedlige møterekke.  
  
Videre har arbeidet til årets Semesteravgiftskomitée startet, og det er så langt avholdt 4 møter. 
Denne prosessen er lang, og har så langt krevd mye jobb fra medlemmene i komiteen.  
  
Videre har jeg i samråd med nestleder i SP, Marte Rolfsnes Bjørkheim, og leder av Ansvarsfull, 
Marte Sandslett Seland, brukt mye tid på planleggingen av Verdensdagen for Psykisk helse (10 
oktober). I utgangspunktet var planene en digital markering uken etter verdensdagen og et fysisk 
arrangement på driv. Det fysiske arrangement er per dags dato utsatt, grunnet et Coronastengt 
DRIV.  
   
Til slutt har Leder, Herman Siggerud og undertegnede hatt første møte med Velferdstingene i 
Norge (VIN). Det er her i gang en prosess for å se på om Studentparlamentet ved UiT, på sikt kan 
bli medlem i dette nettverket. 
 
Innenfor internasjonalisering, har jeg sammen med Leder, Herman Siggerud, deltatt på 
International Student Union Tromsø (ISU Tromsø) sitt årsmøtet. Senere den måneden reiste jeg til 
Oslo for å delta på Studentens og Akademikerens Internasjonale Hjelpefond (SAIH) sin samling. 
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Dessverre fikk jeg sår hals, og havnet i karantene i påvente av negativt svar på Covid-19 test, og 
fikk derfor ikke deltatt på samlingen.  
 
Innenfor likestilling og mangfold har jeg den siste måneden deltatt på et møte i utvalget for 
likestilling og mangfold. En av sakene på dette møtet var evaluering av fadderuken for studentene 
med fokus på trakassering og uønsket seksuelt oppmerksomhet. Denne saken ble flyttet til møtet 
i november, i påvente av resultatene fra fadderundersøkelsen.  
 
I tillegg til mine faste ansvarsområder, henger utvalget for studentaktive læringsformer (SUF) og 
arbeidet med handlingsplanen for tilgjengelighet og tilrettelegging igjen fra forrige periode. Dette 
er i hovedsak grunnet Corona-pandemien. I SUF sendte jeg i midten av september et endelig svar 
til utvalget med studentperspektivet mitt. Rapporten vil løpet av høsten bli sendt på høring til 
forskjellige instanser, deriblant Studentparlamentet. Når det kommer til handlingsplanen for 
tilgjengelighet og tilrettelegg, er det i løpet av september og oktober vært 4 møter, og rapporten 
nærmer seg et førsteutkast.  
 
Tusen takk for en flott ny måned i verdens beste jobb.  
 
«Smil til verden, så smiler verden til deg» - Bestemor  
 
Vi snakkes!  
 
Med vennlig hilsen, 
Vetle Solodden Lier  
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Orientering forskning-, Utdanning- og 
Digitaliseringsansvarlig 
 

Ærede parlament, 
 
Her jeg sitter og skriver orientering gleder jeg meg allerede til å se Parlamentet samlet igjen, så ser 
frem til et produktivt møte i Oktober. Siden kick-off har vært en intensiv periode med mye arbeid i 
AU.  
 
Umiddelbart etter kick-off fortsatte for virkelig arbeidet med å detaljere planen for utføring av 
Arbeidsprogrammet. Dette har innebært mye arbeid med å skaffe en oversikt over nåværende 
situasjon, prosesser og organer som påvirker områdene, og dialog med rektoratet. 
 
Jeg har dessverre ikke rukket å få tak i tilstrekkelig med datagrunnlag for å presentere egne saker 
i utvalg og styrer enda, men det begynner å komme seg og jeg forventer å legge frem en del saker 
utover høsten i relevante utvalg. Dette gjelder da spesielt Utdanning (Sommerfag, Honours-
program, Skrivesenter) og Digitalisering (Opptak av forelesninger, Adgangskort). 
 
Videre er det en del sentrale møter jeg har deltatt i. Det finnes selvfølgelig flere og dette er ikke å 
anse som en uttømmende liste. 
 
Forskningsetisk Utvalg (FESU) 
AU har oppnevnt meg som midlertidig representant til FESU og jeg har deltatt på ett møte her. De 
så positivt på å ha en studentrepresentant etter en lengre periode uten.  
 
Strategisk Utdanningsutvalg (SUV) 
Det månedlige møtet i SUV fikk presentert prosjektet SLUSEN, diskutert kompetansetiltak for 
studieledelse, og snakket om Sølja (Strategidokument for SUV).  
 
Læringsmiljøutvalget (LMU) 
Jeg har deltatt på konstituerende møte i LMU og kan gratulere Studentparlamentets egne Daniel 
Hansen Masvik med å bli valgt som Leder for utvalget.  
 
Utvidet Ledermøte (ULM) 
Jeg har deltatt på ULM to ganger som vara siden kick-off. Saksbehandlingen har hovedsakelig vært 
reaktiv for meg og for AU i stor grad. Unntaket er en sak om Studentforeningers bruk av Campus. 
Her har ULM landet på at det skal være mulig å benytte Campus, altså en veldig gladsak. 
 
Campustinget i Harstad (CTiH) 
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Jeg har vært heldig og rukket å besøke Campus Harstad som deres kontaktperson i AU. Der deltok 
jeg blant annet på Campusrådsmøte og fikk en god oversikt over status og kommende prosjekter 
for campuset. Det er god utvikling i studieportofølgjen, samarbeidspartnere, og 
Campusutviklingsplanen.  
 
Idédugnad for Digital Undervisning 
Jeg deltok som foredragsholder på idédugnaden for digital undervisning, med et foredrag om den 
digitale studenthverdagen og forskjellen mellom digitalisering og digisering. Det var dessverre 
dårlig oppmøte fra studenter, men fikk gode tilbakemeldinger av ansatte møtte. Det er naturlig 
nok mange som har ideer rundt digital undervisning om dagen og jeg gleder meg til å se 
resultatene av denne idédugnaden i tiden som kommer. 
 
Innsatsgruppe for Undervisning 
Jeg har deltatt aktivt i Innsatsgruppe for undervisning.  
 
Slack & Toggl 
Jeg har satt opp noen verktøy AU har vedtatt å benytte internt for struktur. Hovedsakelig da Slack 
som kommunikasjonskanal og Toggl som tidsmåler. 
 
Debattmøte ved Det Norske Vitenskabs-Akademi (DNVA) om Open Access (OA) 
Jeg fikk gleden av å delta i et debattmøte ved DNVA om OA og muligheter/utfordringer knyttet til 
dette. Møtet var lærerikt og det er klar motivasjon hos aktører i Norge, spesielt ved UiT, for å 
publisere mer under OA. Norsk Forskningsråd (NFR) deltar i «Koalisjon S» sammen med en lang 
liste andre forskningsfinansiører om «Plan S» som vil kreve at forskning de finansierer publiseres 
åpent. Utfordringene knyttet til dette er mange, spesielt det som angår Åndsverksloven (åvl.) og 
Universitets- og Høyskoleloven (UHL), samt lisensering der CC-BY og CC-BY-ND er det mest 
normale. Jeg ønsker å jobbe mer målrettet og proaktivt på Forskning som ansvarsområde i likhet 
med det AU gjør på andre områder. I den sammenheng har dette debattmøtet gitt et betydelig 
bedret utgangspunkt.  
 
Spørsmål til orienteringen tas imot med glede. 
Med vennlig hilsen, 
Forskning-, Utdanning-, og Digitaliseringsansvarlig 
Victor Zimmer 
vzi002@uit.no 
 
 
“At det du skriver publiseres sammen med andre viktige tekster betyr på ingen måte at det du 
skriver er viktig.” 
—Kenneth Ruud, Prorektor for Forskning og Utvikling ved UiT. 
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Orientering Universitetsstyret 
Forrige universitetsstyremøte holdt sted fysisk den 17.09.2020. 
Første delen av universitetsstyremøte var utenom offentligheten. 
 
Under den offentlige delen av møtet vedtok vi den foreslåtte sammensettingen av medlemmer til 
innstillingsutvalget (S 35/20). Vi gjennomgikk også revidert forslag til utviklingsavtalen med KD, under 
møtet kom det frem et par forslag som i hovedsak baserte seg på ordlyd. 
Forslagene tas videre og rektor ble gitt fullmakt til å sende over det reviderte forslaget med 
justeringene som kom frem under møtet (S 36/20). 
 
Under sak 37/20 diskuterte vi rundt stillings- og resultatkravene til universitetsdirektør og økning av 
lønnsplassering for universitetsdirektøren. Under møtet var det tydelig at styret delte rektors 
vurderinger, og det ble vedtatt at styret ber om at det sendes et forslag til KD om justering av 
universitetsdirektørens lønnsplassering i henhold til frontfagsmodellen på 1,7%. 
 
Ytterligere hadde vi en rekke orienteringer, deriblant ble det gjennomgått årsrapport fra Universitetets 
klagenemnd 2019(OS 21/20), Studentombudets årsrapport 2019 (OS 22/20), saker behandlet av rektor 
på fullmakt i tidsperioden 08.06.20-31.08.20 (OS 23/20) og rektors muntlige orientering (OS 24/20). 
 
Neste universitetsstyremøte er planlagt avholdt digitalt den 29.oktober.2020. 
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt! 
 
Mvh 
Marthe H. Håkonsen og Petter N. Rønning. 
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På konstituerende møte ble faste representanter og en vararepresentant valgt til 
læringsmiljøutvalget (LMU). Det må på dette møte velges en vararepresentant med funksjonstid 
på et år.  
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] som vararepresentant til læringsmiljøutvalget. 
 
  

SAK 19-2021 Valg av vara til læringsmiljøutvalget 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
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SAK 32-2021 Valg til samskipnadsstyret 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Samskipnadsstyret er det øverste organet i Norges arktiske studentsamskipnad, og tar 

beslutninger i saker av viktig økonomisk eller strategisk karakter. Studentene har flertall i styret i 

studentsamskipnaden. 

Studenten som velges nå har funksjonstid fram til 30.06.2020.  

Vervet i samskipnadsstyret er honorert etter retningslinjer fastsatt av studentsamskipnaden. 

Forslag til vedtak:  
Til samskipnadsstyret velges [person A] som fast representant 
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SAK 33-2021 Ruspolicy for studentparlamentet 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Ruspolicy for Studentparlamentet ved UiT- Norges Arktiske Universitet 
 
Formålet med ruspolicyen er både å forebygge rus og avhengighet og skape et trygt og godt miljø 
innad i Studentparlamentet. 
 
Studentparlamentet skal legge til rette for godt alkovett. Alkovett handler om å ha en reflektert 
holdning til når det passer og når det ikke passer med alkohol, å være bevisst på om man skal 
drikke, og når man skal stoppe. Personer med godt alkovett reflekterer over hvordan eget 
alkoholinntak kan påvirke uheldig, om det kan bidra til skade, risiko eller utrygghet for en selv eller 
dem rundt, og tar valg på bakgrunn av dette. Studentparlamentet ønsker å ha et reflektert og 
regulert forhold til alkohol og alkoholbruk. 
 
Ruspolicyen gjelder for arbeidsutvalget, parlamentsmedlem og alle som deltar på arrangement i 
regi av Studentparlamentet.  

 
 Ruspolicy for Studentparlamentet 

1. Hovedregelen er at servering av alkohol på arrangement i regi av Studentparlamentet 
begrenser, og at det ikke serveres alkohol til deltagerne på Studentparlamentets regning.  

2. Ved spesielle anledninger i regi av Studentparlamentet kan det likevel serveres alkohol. Det 
skal da legges til rette for at de som ikke ønsker å drikke alkohol har et godt alkoholfritt 
alternativ.  

3. Det er ikke akseptabelt å konsumere alkohol før/under møter i regi av 
Studentparlamentet.  

4. Alle parlamentets medlem er ansvarlige for at alkoholkonsum ikke påvirker deres 
tilstedeværelse og innsats på arrangementer i Studentparlamentets regi eller på 
arrangement der de representerer Studentparlamentet.  

5. Ved anledninger der Studentparlamentet er arrangør, oppfordres det til et moderat 
alkoholinntak.  

6. Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og lignende 
forventes det at arbeidsutvalget og medlem av parlamentet utviser alkovett og er bevisste 
på at de representerer Studentparlamentet.  

7. Det er verken tillat å møte opp i Studentparlamentets arbeidslokaler i beruset tilstand eller 
innta berusende midler i arbeidstiden.  
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SAK 22-2021 Valg av studentrepresentanter til 
skikkethetsnemnda 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Studentparlamentet skal velge to studentrepresentanter til universitetets skikkethetsnemnd. 
Funksjonstid er fra 15.10.2020 – 31.07.21. 
 
Skikkethetsnemnda er et organ som vurderer skikkethetssaker i de tilfeller hvor det er levert inn 
bekymringsmeldinger om studenters skikkethet til å utføre sitt fremtidige yrke. 
 
UiT sier selv: «Løpende vurdering av studentene vil foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en 
helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som 
lærer eller som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for 
barnehagebarns, elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, 
rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.» 
 
Utdrag fra Universitetets kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet:  
Etter reglene i lov om universiteter og høyskoler § 4-10 tredje ledd jf. forskrift om 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 6, har universitetsstyret oppnevnt en egen 
skikkethetsnemnd. Leder av nemnda skal være dekanen ved enten Det helsevitenskaplige 
fakultet, Det kunstfaglige fakultet eller Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og 
lærerutdanning. Videre består nemnda av en faglig studieleder for en av de aktuelle 
utdanningene, to representanter fra praksisfeltet, to vitenskapelige ansatte, to studenter og en 
ekstern juridisk representant med juridisk embetseksamen. 
 
Universitetets skikkethetsnemnd har ansvaret for:  

1 å behandle skikkethetssaker fremmet av institusjonsansvarlig  
2 å lage innstilling til universitetets klagenemnd i skikketetssaker.  

  
Studenter som skal sitte i skikkethetsnemnda må selv være oppmeldt på studier hvor det 
praktiseres skikkethetsvurdering. 
 
Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg. 

 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter i 
skikkethetsnemnda. [Person 3] og [person 4] velges som vararepresentanter. 
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SAK 34-2021 Utlysning av ekstraordinære midler som følge av 
korona 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

  
Studentparlamentet av 2019/2020 vedtok i SAK 59-1920 ved dets niende parlamentsmøte at det 
skulle «lyses ut en restmiddelfordeling til det andre parlamentsmøte for kommende periode». 
Forslag til Reglement for denne ekstraordinære fordelingen foreligger nå og Studentparlamentet 
bes ta stilling til utlysningen. 
 
Intensjonen ved utlysningen var å unnta den fra vilkåret om «ikke-driftsmessig» karakter slik at den 
kunne bidra til å støtte Studentforeninger som har tungtveiende økonomiske behov som et 
resultat av koronapandemien eller smittevernstiltakene. 

 

Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet godkjenner reglementet slik det foreligger og lyser ut fordelingen med 
søknadsfrist til [Dato]. 
 

 
 
Vedlegg: Reglement for tildeling av ekstraordinære midler som følge av korona-situasjonen 
 

  



 
 
 
 
 

08.10.20 
 
 

 

SAK 29 - 2021 Valg av representanter til 
reglementrevisjonskomité (RRK) 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

På parlamentsmøtet 27.02.2020 ble det opprettet en reglementsrevisjonskomitè. Da to av 
representantene som ble valgt ikke lengre er studenter ved UiT må det velges to nye 
representanter.  
 
Det er ønskelig å foreta en helhetlig revidering av studentparlamentets reglementer. Til dette 
arbeidet er det ønskelig at det ikke forhastes eller legges for sterke føringer før parlamentet har et 
beslutningsgrunnlag. 
 
Mandatet er fritt slik at komiteen selv vurderer hvilke reglementer som skal foreslåes endringer i. 
Likevel er det noen oppgaver som helt klart vil være av interesse i arbeidet. Herunder utrede 
hvordan «Reglement for tildeling av støttemidler» kan bli lettere å navigere i for organisasjoner 
som søker støttemidler, vurdere «Arbeidsinstruks for Studentparlamentets arbeidsutvalg ved UiT» 
opp mot «Reglement for Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet» og om 
forventningene til AU skal komme tydeligere til uttrykk her. Det bør også sees på om hvordan 
reglementene kan bli lettere å ta i bruk for andre enn AU, herunder vurdere forkortelser på 
reglementene. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2]  som representant til 

reglementsrevisjonskomitè (RRK) 

 
  



 
 
 
 
 

08.10.20 
 
 

 

  
 
 
 

SAK 16-2021 Valg til universitetsbibliotekets styre 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 
 
Bibliotekstyret er det øverste styret for universitetets mange bibliotek, samt fem faggrupper. Her 
har studentene to representanter. Funksjonstid for vervet er 15.10.2020 – 31.07.2021. 
 
Det er omkring 6-8 møter i bibliotekstyret i løpet av et akademisk år. 
 
Vervet er honorert i henhold til UiT sine regler for honorering av studentverv. 

 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter i bibliotekstyret. 
[Person 3] og [person 4] velges som vararepresentanter. 
 

  



 
 
 
 
 

08.10.20 
 
 

 

  
 
 
 

SAK 25-2021 Valg av representant ressursteam utdanning 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Ressursteamet skal legge til rette for bedre samhandling mellom enheter og campus for å løfte 
kvaliteten på mottaket og oppfølgingen av universitetets studenter med mål om å bedre 
gjennomstrømning til normert tid og redusere frafall. 

Herunder: 

 stimulere til gode mottak av førsteårsstudenter 
 bidra til at studenter får faglig og sosial tilhørighet på sitt studie 
 bidra til erfaringsutveksling og tverrfakultært samarbeid 
 involvere UiT sine utdanningsmiljøer i aktiviteter som fremmer læring og kompetansedeling 
 initiere seminarer og fagdager for studieadministrativt ansatte 
 invitere andre institusjoner fra Europa og andre deler av verden til First Year Experience (FYE) 

samarbeidet for å dele tiltak og erfaringer 
 styrke samarbeidet mellom universitetet og prosjektet «Kompetansedeling for studenters 

suksess i høyere utdanning» (NFYE, det norske nettverket) 
 gi innspill til Strategisk utdanningsutvalg (SUV) 
 
Funksjonstid på vervet er 15.10.2020– 31.07.2022. 
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i ressursteam utdanning.  
 

  



 
 
 
 
 

08.10.20 
 
 

 

  
 
 
 

SAK 20 – 2021 Valg til likestilling- og mangfoldutvalget 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Likestilling- og mangfoldutvalget har mandat som et rådgivende organ for universitetsledelsen, 

og er nedfelt i «Plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i Tromsø 2015 – 2020».  

 

Studentparlamentet skal velge to personer til likestillingsutvalget, med funksjonstid fra 

15.10.2020 til 31.07.2021. 

 

Utvalget jobber med likestillingsproblematikk på universitetet, og jobber for at «UiT skal være en 

institusjon med en bevisst holdning til betydningen av kjønn og en institusjon, der 

kjønnsperspektivet både i teori og praksis er en fullt ut integrert del av all virksomhet. UiT skal 

fremme en bedriftskultur og et arbeidsmiljø som inkluderer og ivaretar og verdsetter begge 

kjønn på lik linje. UiT skal utforme strategier for forskning, undervisning og studier som gir lik 

mulighet for begge kjønn til å bidra med sine kunnskaper og erfaringer og utvikle sitt potensial. 

Institusjonen skal etablere rekrutteringsinsentiver som fremmer en god kjønnsfordeling i alle 

stillingskategorier innenfor universitetet.» 

 

Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som studentrepresentant i likestilling- og 

mangfoldutvalget, med [person 3] og [person 4] som vara. 

 

  



 
 
 
 
 

08.10.20 
 
 

 

  
 
 
 

SAK 24-2021 Valg av studentrepresentanter til UiTs 
bærekraftskomité 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

UiTs bærekraftskomité skal være en primus motor i bærekraftsarbeidet til UiT. 

Det første møte i UiTs tverrfakultære bærekraftskomite ble holdt 6. mars 2019. 
Bærekraftskomiteen skal være en primus motor i bærekraftsarbeidet til UiT. I virksomhetsplanen 
til UiT for 2019 er det bestemt at alle fakultetene skal igangsette konkrete faglige tiltak for 
oppfølging av FNs bærekraftsmål og at UiT i kommende år skal revidere sin handlingsplan for 
miljøledelse og lage en egen tiltaksplan for bedre drift av institusjonen i henhold til de miljørettede 
bærekraftsmålene. Arbeidsgruppen skal være en av løsningene til å få til dette arbeidet.   

Komiteen har ca. 3-4 møter i året. 

 

 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter i UiTs bærekrafts 
komité.  
 

 

 

  



 
 
 
 
 

08.10.20 
 
 

 

  
 
 
 

SAK 35-2021 Valg til Forskningsetisk Utvalg 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 15.10.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 
 
Forskningsetisk utvalg skal har bedt Studentparlamentet oppnevne ett fast medlem og et 
tilhørende varamedlem. Funksjonstid for vervet er ett år. 
 

UiT skal ha eit sentralt redelegheitsutval kalla Forskingsetisk utval ved UiT. Utvalet kan bli 
bedt om å uttala seg i saker der det kan vera tvil om det ligg føre brot på forskingsetiske 
retningslinjer. Utvalet kan også ta opp saker etter eige tiltak, og uttala seg om generelle 
spørsmål som gjeld forskingsetikk; oppfølging av saker, opplæring m.v.  
Universitetsstyret nemner opp Forskingsetisk utval ved UiT. Utvalet skal ha fem 
medlemmer med personleg varamedlem. Leiar og varamedlem for leiar skal fylla dei 
lovbestemde krava for lagdommar og tingrettsdommar. Tre av medlemmene skal vera 
vitskapleg tilsette. Ein medlem skal ikkje vera tilsett ved UiT. Han\ho skal ha 
forskarkompetanse. Minst ein av medlemmene skal vera fagkunnig innafor etikk. Dersom 
leiar ikkje er tilsett ved UiT, skal dei fire andre medlemmene vera vitskapleg tilsette ved 
UiT.  

I saker som gjeld studium, skal det i tillegg vera med to studentar.  

Studentrepresentantane blir oppnemnde for eitt a ̊r. Dei andre medlemmene blir 
oppnemnde for tre år.  

 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1]  som fast representant til Forskningsetisk Utvalg. [Person 
2] velges som vararepresentant. 
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