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Orientering Leder 
Ærede parlament! 
 
Krisepakke 
I seneste laget vil jeg begynne med å si godt nytt år! Starten på dette semesteret ble en jeg sent 
kommer til å glemme, det fordi regjeringen innførte nye reiseråd spesielt rettet mot studenter. Det 
resulterte i et innlegg i VG sammen med flere av mine kollegaer fra andre studentdemokratier i 
landet. Det føltes godt få utrykt en del frustrasjon om situasjonen på det tidspunktet. Det 
momentet vi fikk brukte vi videre i et innlegg i aftenposten hvor vi satte fokus på hvor viktig det nå 
var med en studentkrisepakke. Omsider kom pakke sist fredag, det etter at «firerbanden» eller «de 
fantastiske fire» som Kjetil B. Alstadheim kalte dem hadde gjort et vedtak som ga oss en nærmere 
pekepinn på hvordan pakken ville se ut. Likevel gjenstod det mye spenning knyttet til detaljene 
regjeringen fortsatt skulle utforme. Den er foreløpig langt unna målet om 100% stipend slik som vi 
har vedtatt, men den inkluderer heldigvis også noen elementer som kan gjøre hverdagen til mange 
studenter langt bedre.  
Slik som den forrige krisepakken til studenter i våres er det fortsatt mulig at stortinget vil kunne 
gjøre endringer. Spesielt dekker den pakken ikke førsteårsstudentene som ikke har noen jobb å 
vise til, med mindre de er heldige og blir ansatt gjennom de jobbene som er inkludert i pakken. 
Med mindre man skulle gitt alle ekstra lån og stipend uten noen krav om permittering er det en 
vanskelig nøtt å finne en løsning på. Likevel er det også den gruppen som kanskje trenger det mest.  
Det har vært et iherdig samarbeid og mobilisering gjennom NSO for å få til dette. Nok en gang har 
NSO vist sin verdi, men også at i noen saker er det viktig at vi står flere sammen om det.  
 
Jul og ensomhet.  
Fra flere kilder dukket det opp en bekymring rundt studenter som gjennom julen ville bli værende 
alene i Tromsø selv om de helst skulle dratt hjem hadde det ikke vært for korona. I tillegg var 
tilbudene fra for eksempel, samskipnaden og ISU sterkt redusert. Uvisst om hvor mange som ville 
melde seg på satte vi derfor rett før jul i gang et opplegg hvor vi ba studenter ta kontakt med oss 
om de manglet noen å være sosiale med. I første omgang ble det mye oppmerksomhet rundt 
opplegget med god hjelp av både sosiale og tradisjonelle medier.  
Da avisene ønsket å skrive en oppfølgingssak om det hadde vi enda ikke fått noen påmeldte. Etter 
at saken var kommet ut ble vi likevel kontaktet, kanskje tok det litt tid før noen kjente på 
ensomheten. Alt i alt er det jo svært godt at ikke flere trengte å benytte seg av tilbudet. Og for dem 
vi klarte å hjelpe er jeg veldig glad for at vi gjorde det.  
 
Forbudet som kjente sin besøkstid.  
Det ble mange mediesaker nå rundt jul og dessverre var det en ny runde med samskipnaden. Da 
det ville reise mange studenter fra rundt om i landet med langt høyere smittetall enn i Troms og 
Finnmark innførte de et besøksforbud i studenthyblene. Det lot seg ikke vente lenge før flere 
jurister fra både og UiT leieboerforeningen mente forbudet var ulovlig. Og det på toppen av en 
kamp som vi ofte har måttet ta, også med UiT, om det er greit å innføre strengere regler for 
studenter enn befolkningen som ellers. Forbudet ble i løpet av kort tid opphevet, men for 
samskipnaden vil det være en flekk på omdømmet som vil være krevende å få bort.  
 
 
 
Ny rektor, nye problemer.  
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Rett før jul ansatte UiT-styret Dag Rune Olsen som ny rektor fra og med sommeren. Det lot seg 
ikke vente lenge før det viste seg å være problematisk utover at han som nevnt ble ansatt og ikke 
valgt. Olsen er involvert i en sak som nå er under ekstern granskning. Rapporten som granskningen 
skal resultere i har Anne Husebekk gått god for at vi vil få innsyn i. Forhåpentligvis vil det gjennom 
den ikke være noen tvil om Olsen er egnet til rektorjobben her på UiT.  
 
Saken kan du lese her: Olsen-saken 
 
Ettersom jeg først skriver denne orienteringen etter at Marte og Victor har skrevet sine har jeg 
forsøkt å unngå alt for mye overlapping selv om vi sjeldent jobber helt alene i arbeidet vårt. Gleder 
meg stort til å se alle på Zoom på torsdag og så ser jeg veldig frem til å ta imot vårt femte au-
medlem.  
 
Er det noen spørsmål er det bare å komme med dem, kontakte info finner du her. 
Vennlig hilsen Herman Siggerud  
 
«Host» 
 -Korona 12.02.2020 

  

https://khrono.no/uib-styret-har-vedtatt-omfattende-gransking/544679
https://uit.no/om/studentparlamentet/meny?men=478100
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Orientering Nestleder 
 
Kjære Parlament! 

 
Sidan sist har det vært både jul og nyttår og med tanke på at juleferien min vart tilbrakt heima på 
Bømlo har det blitt mykje heimakontor. Etter nyttår har eg enno ikkje hatt fysisk kontor, men eg 
håper at me snart får komme oss tilbake på kontoret på fulltid. Til tross for ingen fysisk kontor har 
det blitt mykje møtevirksomhet på digitale platformer.  

 

Ressursteam for utdanning  

Ressursteamet har arbeida med å få fullført årsrapporten sin som skal inn til SUV i slutten av 
januar. Teamet har og fått satt dato for sitt neste seminar som blir  3. Mars. Temaet for detta 
seminaret blir «Samarbeid mellom UiT, samskipnad og studentar og oppfølging av studentar i 
korona-tida». I samarbeid med Eline (Samskipnaden) og Oda (UiT) sitt eg i arbeidsgruppa for detta 
seminaret. I den forbindelse har eg vært i kontakt med Campustingleder i Harstad for å få inn 
studentar frå Campus Harstad til å bidra inn i seminaret, dette med bakgrunn i Campus Harstad 
sitt Levande Campus prosjekt.  

 

Ekstraordinære koronamidler 

Arbeidsutvalet har fått inn fem søknadar frå studentorganisasjonar om dei ekstraordinære 
midlane me lyste ut i haust. Ein del av tida etter nyttår har gått til å lesa desse søknadane og komme 
med innstillinga som er sendt ut i sakspapira til dykk.   

 

Koronamidlar frå Kunnskapsdepartementet 

Regjeringa har bevilga 10 millionar kroner til oppfølging av studentar i regjeringa sin krisepakke for 
studentar i 2021. I den forbindelse sitt eg i arbeidsgruppa saman med representantar frå 
Samskipnaden og UiT. Arbeidsgruppa skal komme med skriftlig dokumentasjon til 
Kunnskapsdepartementet på kva lavterskel tiltak som allereie er iverksatt og kva lavterskel tiltak 
me ønsker å iverksette med dei midlane me får tildelt. 

 

Mandat for Studentombudet  

Mandatet er ferdig på høyring og siste muligheit for å komma med innspel var 07.12.20. Mandatet 
skal behandlast av Universitetsstyret no i vårsemesteret 2021.  

 

Vennleg helsing 

 

Nestleiar Marte Rolfsnes Bjørkheim  

Mbj085@uit.no/nestleder@sp.uit.no  
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Orientering Velferdsansvarlig 
 

Velferdsansvarlig har vært sykemeldt i perioden etter forrige parlamentsmøte. 
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Orientering forskning-, Utdanning- og 
Digitaliseringsansvarlig 

Ærede parlament, 
 
Jeg håper dere alle har hatt en god juleferie og en god start på nyåret. Personlig hadde jeg så 
absolutt det, selv om koronarestriksjonene begrenser mye. Det var utrolig fint med litt tid til 
å slappe av, men nå gleder jeg mest til å fortsette på å jobbe med å gjøre UiT – Norges Arktiske 
Universitet til Verdens Beste Universitet i godt samarbeid med hele parlamentet. 
 
Før Jul 
Det har skjedd mye siden forrige parlamentsmøte i Desember. Det ble dessverre aldri noe julebord 
før jul, men på tross av dette gikk arbeidet som normalt med nasjonal konferanse i 
kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning, møte med U5, SUV-møte, 
forskningsetisk utvalg, og en del generelt arbeid.  
 
Før jul var det som normalt en del spørsmål rundt eksamen, spesielt i henhold til smittevern. UiT 
hadde allerede i november kommunisert til Instituttene at eksaminering bør gjennomføres digitalt 
dersom det er mulig, noe som hadde resultert i at flertallet av eksamener var planlagt digitalt. 
Dette ble til dels dekket i min muntlige orientering på det 4. parlamentsmøtet. 
 
Likevel mottok vi bekymringer fra flere tillitsvalgte og studenter om fysisk eksamen som arrangeres 
tett opp mot julaften og som dermed ville kunne medføre en jul i karantene. Etter dialog med de 
tillitsvalgte på de berørte studiene og deres Studentutvalg opprettet jeg videre dialog med 
Prorektor Utdanning (Wenche Jacobsen) for å dele bekymringene, samt dialog med Tromsø 
kommune for å få bekreftet deres forhold til fysisk eksamen og definisjon av nærkontakter. 
Resultatet av arbeidet ble at noen, men ikke alle, eksamener ble digitalisert etter en andre 
oppfordring i utvidet ledermøte, samt et informasjonsskriv til studenter fra Studentparlamentet. 
Dette er vedlagt denne orienteringen. 
 
Videre i dialog med kommuneoverlegen spurte jeg om testing for studenter i forkant av hjemreiser 
for å forhindre smittespredning. Kommunen mente dette ville ha lite for seg og avslo dessverre 
forslaget.   
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Konferanse i kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning 
NFYE arrangerte konferanse i kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning. 
Den digitale konferansen «Å være student, noe som må læres» varte én arbeidsdag og inkluderte 
mange spennende foredrag med fokus på frafallsproblematikk, studentfrivilligheten, og den gode 
studieopplevelsen. 
 
Møte med U5 
AU var i et møte med hele U5, jeg rakk dessverre kun å delta på en mindre introduksjonsdel 
ettersom jeg hadde en full dag allerede.  
 
SUV-møte 
SUV hadde sitt desembermøte og det var en gjennomgang av EVU (Etter- og Videreutdanning) 
rapporten. UiT utforsker spennende muligheter i fremtiden for kompetansepåfyll til arbeidslivet. 
Det ble skissert flere mulige modeller for organisering og kostnadsfordeling for et slikt arbeid med 
varierende grad av knytning til de eksisterende fagmiljøene og studentene. 
 
SUV gikk gjennom bærekraft i utdanningene og ble orientert om arbeidet rundt dette. 
 
SUV vedtok ferdigstilling av sitt endelige forslag til mandat for studieprogramledere. 
 
Forskningsetisk utvalg 
Forskingsetisk utvalg har endelig kommet til avslutning av sak 1/20. Svaret er sendt til de relevante 
parter.  
 
Etter Jul 
Arbeidsutvalget var tilbake på jobb 4. Januar, dessverre i form av hjemmekontor grunnet 
koronasituasjonen. Mye av tiden min har gått med å jobbe sammen med ledelsen for å lette på 
belastningen for AU av den spesielle situasjonen vi befinner oss i ved å utvide med et 5. AU 
medlem. Det har også vært en del møter igjen nå på starten blant annet Digitaliseringsrådet, et 
møte mellom AU og Samskipnadsledelsen, Utvidet Ledermøte (ULM), Ressursteam Utdanning, 
Digital Tjenesteleveranse (DTL), SUV, og et kort møte med representantene til Universitetsstyret. I 
tillegg har jeg vært i dialog med Campustinget i Harstad og bydd på all støtte til situasjonen de 
opplevde med smitteutbrudd, samt snakket litt om planer for økt studentengasjement og 
samarbeid med Harstad kommune dette semesteret. 
 
5. AU Medlem 
Det har gått med en del tid i å få på plass denne løsningen som gjør at vi idag kan velge et 5. AU 
medlem, men grunnet god dialog mellom AU og rektoratet har det løst seg på en måte vi mener 
ivaretar alles beste interesser. 
 
I denne saken er jeg virkelig takknemlig for at ledelsen er så på lag med oss som de har vært her. 
 
Digitaliseringsrådet 
I Digitaliseringsrådet var det for det meste snakk om Digitaliseringsrådets rolle i fremtiden og 
hvordan søknadsmidler skal fordeles. Dette vil bli en sak for Universitetsledelsen, men rådet selv 
anbefaler at det videreføres og at det settes av strategiske midler rådet kan fordele til prosjekter 
som akselererer digitalisering ved UiT i en positiv retning. 
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Møte med Samskipnadsledelsen 
Samskipnaden innførte i Januar et besøksforbud i sine boliger. Besøksforbudet var trolig ikke 
hjemlet i lov og ikke i studenters felles interesse. 
 
AU har hatt et møte med ledelsen i Samskipnaden som en reaksjon på Samskipnadens håndtering 
av koronaregler rundt besøk. Besøksforbudet ble opphevet og det ble videre vist til anbefalingene 
fra Helsemyndighetene. 
 
Utvidet Ledermøte (ULM) 
Jeg deltok på Utvidet Ledermøte på vegne av Studentparlamentet. Det orienteres og diskuteres 
her om flere saker enn det er mulig for meg å oppsummere, men jeg vil legge ekstra fokus på én 
sak: Retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale. Studentparlamentets 
høringssvar her var vedlagt min orientering til det fjerde parlamentsmøte. 
 
Flere av punktene det ble kommentert på er tatt til etterretning, men dessverre ikke alt inkl. 11.3. 
Saken går nå videre til Universitetsstyret for behandling. 
 
Ressursteam Utdanning 
Møtet i ressursteam for utdanning gikk i stor grad med til oppsummering og oppdatering på 
eksisterende saker. 
 
Digital Tjenesteleveranse (DTL) 
I digital tjenesteleveranse ble det orientert om forvaltningsavtale for Microsoft Office 365. Dette 
byr ikke på nevneverdige endringer for studenter så vidt jeg kan se. 
 
Det ble også orientert om fremgang i arbeidet som start forrige vår med ny studiekatalog for UiT 
på nett. 
 
SUV 
SUV avholdt sitt januarmøte med en lang liste orienteringssaker. 
 
Møtet begynte med en statusoppdatering på noen tidl. Saker fra SUV: 
 
Kompetansetiltak for studieprogramledere (se orientering til tredje parlamentsmøte) er satt i gang 
og det vil avholdes kurs for studieprogramledere denne våren. Kursene vil hovedsakelig være fysisk 
og har dermed noe begrenset plass, men dette vil jobbes med over tid.  
 
Det kom en orientering om fremgang for Mandat for studieprogramledere. 
 
Finstad-utvalgets rapport om Studentaktive Læringsformer ble levert til SUV og presentert ved 
forrige møte (se orientering), og tidligere Utdanningsansvarlige, har deltatt i utvalget som utformet 
rapporten. Rapporten har foreslått å sette ned et utvalg for implementering av endringer og det 
tas nå til følge. 
 
Arbo-utvalgets  rapport om utdanning skal muligens opp som orenteringssak for Universitetsstyre 
en gang denne våren. 
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SUV skal i gang med en prosess for å evaluere SUV og enhetene skal sendes en 
spørreundersøkelse med denne hensikten. Studentparlamentet vil være inkludert her. 
 
Det ble orientert om UiTs arbeid for å følge opp Stortingsmeldingen om Studentmobilitet som 
kom mot slutten av forrige semester. Anbefaler de interesserte å lese St. Meld., men UiT følger 
altså opp med å inkludere internasjonalisering i så mange aktiviteter på Universitet som mulig. 
En viktig del av dette arbeidet er ansattemobilitet. Fremtidsutsikten er også en økning av 
utveksling, spesielt til panorama-landene. Dette skal blant annet oppnås ved at utveksling blir 
noe studenter aktivt må avslå i stedet for at det aktivt må oppsøkes. 
 
Formøte med Universitetsstyrerepresentantene 
Jeg hadde et kort formøte med en av representantene til Universitetsstyret i relasjon til saken om 
Retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale. 
 
 
Spørsmål til orienteringen tas imot med glede. 
Med vennlig hilsen, 
Forskning-, Utdanning-, og Digitaliseringsansvarlig 
Victor Zimmer 
vzi002@uit.no 
 
 
 
“Kunnskapsministeren har de siste månedene jobbet intenst med internasjonalisering.” 
—Ikke navngitt kilde ved UiT 
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Spørsmål om Korona, Eksamen, og Jul 
 
Studentparlamentet har fått oppklaring i sentrale spørsmål vi oppfatter at studenter stiller seg 
angående koronasituasjonen i sammenheng med eksamenstiden. 
 
UiT – Norges Arktiske Universitet planla for høstsemesteret å avholde både undervisning og 
eksamen med fysisk oppmøte så lenge dette vurderes smittevernsfaglig trygt. Intensjon med dette 
er selvfølgelig å tilby en best mulig undervisningssituasjon til studentene. 
 
Smittesituasjonen i Tromsø har dessverre forverret seg og 3. November ble fagmiljøene 
oppfordret til å legge om eksamen fra skoleeksamen til hjemmeeksamen. De fleste fagmiljøene 
har lagt om etter oppfordringen og antallet skoleeksamener ved UiT er redusert til cirka 20 
eksamener. Smittetrykket i Tromsø er nå på god vei ned og kommunen anser ikke eksamen som 
å være en spesiell smitterisiko. 
 
Skoleeksamen på UiT vil avvikles med smittevern i tråd med nasjonale retningslinjer fra FHI. Det 
garanteres for at det skal være tilstrekkelig avstand mellom studentene til at smitte er usannsynlig. 
Vi har vært i dialog med Tromsø kommune og generelt anser de personer som nærkontakter 
dersom de har vært nærmere den smittede enn 2 meter i over 15 minutter. Eksamen vil avholdes 
slik at studenter ikke normalt sett anses som nærkontakter av disse reglene.   
 
Testing anbefales av Tromsø kommune for alle som har symptomer. Dessverre vil ikke en test 
kunne gi resultat umiddelbart etter eksponering så kommunen ser ikke nytte i å teste studenter 
før de reiser hjem eller etter eksamener.  
 
Reise er en nødvendighet for flere studenter når det gjelder å møte opp på eksamen. Det 
oppfordres selvfølgelig til å unngå kollektivtransport om mulig, men det vurderes av Universitet og 
Tromsø kommune som tilstrekkelig trygt å reise dersom smittevernreglene fra FHI og 
helsemyndighetene følges. 
 
Luftveissymptomer eller andre symptomer som kan knyttes til COVID-19, uavhengig av 
alvorlighetsgrad, er tilstrekkelig grunnlag for ikke å møte på eksamen. Studenter som viser 
symptomer ved oppmøte eller under eksamen vil bli vist bort fra lokalene.  
 
Egenmelding gir studenter krav på utsatt eksamen ved et senere tidspunkt. Studieledelsen har 
ansvar for å tilrettelegge slik at det er mulighet til å delta på en slik eksamen, uten at det er i konflikt 
med undervisning eller annen aktivitet knyttet til studiet. 
 
Risikogruppen ved COVID-19 omfatter også noen studenter og det er da grunnlag for å søke om 
endret vurderingsform. Fristen for denne søknaden ble utvidet fra 15. september til 15. oktober, 
men om studenter ikke er informert om denne rettigheten anbefaler vi å ta kontakt med 
studieledelsen. 
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Orientering Universitetsstyret 
Ærede parlament! 
Orientering ettersendes ettersom siste universitetsstyremøte ble avholdt den 28.01.21. 
  
Under den offentlige delen av møtet vedtok vi den foreløpige internrevisjonsplanen for 2021. (S 
1/21). Vi ble introdusert til Jonas fra PwC som snakket om hvordan de skal arbeide med 
internrevisjon langsiktig, det vil komme en oppdatert plan omtrent midtveis i løpet av året. Det ble 
vedlagt et nytt punkt om at medbestemmelse blir omfattet i internrevisjonsplanen for 2022. 
  
Videre gjennomgikk vi Inkludering av de historiske stillingene (S 2/21), for en enklere og mer 
helhetlig forvaltning av rekrutteringsstillingene. Fordelingsnøkkelen skal senere revideres, som 
førte til en diskusjon om vi burde utsette saken til behandling av modellen for nøkkelfordeling. 
Forslaget falt, og innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
  
Under S 3/21 ble vi orientert om tildelingsbrevet fra Statsbudsjettet 2021, vi vedtok også delegasjon 
til etatsstyremøte med KD som er planlagt avholdt den 31.mai. Studentene er også representert i 
delegasjonen til møtet. 
  
Neste sak var endring av mandatet til Studentombudet ved UiT (S 4/31). Studentombudet har 
tidligere vært ansatt gjennom Samskipnaden. 1.aug 2019 ble ordningen lovfestet i UH-loven §4-17, 
ettersom uavhengigheten ble lovfestet ble det besluttet å ansette studentombudet ved UiT. 
Forslaget ble utarbeidet av en arbeidsgruppe hvor også studentene var representert. Saken har 
også vært på høring hos Studentparlamentet uten merknader. Punkt 6 i vedtaket ivaretar 
uavhengigheten. Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
  
Videre behandlet vi strategisk risikovurdering for UiT 2021 (S 5/21). Årsrapporten skal behandles i 
sin helhet på styremøte 04.03.21. Hensikten med risikovurderingene er å kunne måle satsninger 
og legge opp delmål for å nå våre satsninger. Alle innspill som fremkom under møtet tas med 
videre under behandling av utkastet som skal opp i styret til mars. Innstilling til vedtak ble 
enstemmig vedtatt. Vi vil komme tilbake for å orientere studentparlamentet når årsrapporten har 
vært til behandling i styret. 
  
Neste sak vi behandlet var retningslinjer for produksjon og bruk av undervisningsmateriale ved 
UiT (S 6/21). Formålet med reglementet er å tydeliggjøre rettigheter og plikter for UiT som 
arbeidsgiver, for de ansatte som utarbeider undervisningsmateriale i tillegg til studentenes 
rettigheter og plikter. 
Ettersom reglementet er stort og omfattende hadde vi et ønske om at det utarbeides 
informasjonsmateriell for ansatte og studenter, hvor formålet er å enklere formidle plikter og 
rettigheter. Dette ble inkludert som et punkt 2 i vedtak til innstilling, og innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 
  
Etter vedtakssakene holdt Christian Charmer, som er direktør i NHO, en presentasjon om syn på 
samarbeid mellom UiT og næringslivet. Det var en veldig spennende og ambisiøs presentasjon 
med flere ideer for et fremtidsrettet samarbeid. 
  
  



 
 
 
 
 

02.02.21 
 
 

 

Videre i møtet hadde vi orienteringssaker, deriblant O 1/21. - plan for overgang til enhetlig ledelse 
ved UiT. Dette var kun en orientering for å vise til en overordnet plan for arbeidet i 2021. På 
styremøte i mars vil vi bli presentert og se på ulike modeller og analyse av alternativer. Det er også 
mulig det vil bli avholdt ekstraordinært møte ved behov, men beslutningene rundt saken vil bli 
behandlet den 04.mars.  
  
Vi hadde også orientering av status for risikohetsplan og risikovurdering fra desember 2020 (O 
2/21). Noen av de største risikofaktorene som utpekte seg var ved rekruttering, da både av 
fagansatte og studenter. Også sikkerhetskultur og angrep fra eksterne aktører står under høy 
risiko. For lærerutdanningen er det høy risiko for frafall. Alle tiltak er iverksatt, mtp. 
lærerutdanningen og frafall er det igangsatt tiltak fra 1.Januar gjennom omorganisering, som er 
planlagt å redusere frafallet. Styret vil følge nøye med på alle tiltakene som er iverksatt.  
  
I tillegg til saker og orienteringer nevnt over var den siste delen av styremøte unntatt 
offentligheten.  
  
  
Neste universitetsstyremøte er planlagt avholdt den 04.Mars. 
  
Ved spørsmål er det bare a ̊ ta kontakt! 
  
Mvh 
Marthe H. Håkonsen og Petter N. Rønning 
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Orientering Samskipnadsstyret 
 
Samskipnaden og styret ønsker parlamentet et riktig godt nytt år. 2020 var et annerledes og 
krevende år for oss alle. Semesterstart, fadderuken og studietilværelsen ble ny for alle våre 
studenter. Dette har preget Samskipnadens drift og fokus i annerledes året 2020. Mye av de 
tjenestene som normalt er nærmest våre studenter måtte stenge ned og har kun delvis vært åpen. 
Dette har fått store konsekvenser for mange studenter og Samskipnadens drift. I løp av Corona-
året 2020 har samskipnaden tapt 50 millioner i inntekter, permittert en rekke ansatte og har måtte 
tilpasset driften kraftig. Dette er krevende for våre eiere, studentene men også for våre ansatte. 
Samtidig har vi hatt og har store investeringer på boligfronten. Styret i samskipnaden følger derfor 
tett den økonomiske situasjonen som er utfordrende, men ikke kritisk. Vi har som tidligere 
orientert om derfor gjort mange nødvendige tiltak som skal sikre at studentene får et best mulig 
tilbud samtidig som vi har en bærekraftig økonomisk drift.  
 
Samskipnaden har både ved semesterstart og ved starten av 2021 vært i gjennom en media storm. 
Dette skyldes i stor grad dårlig håndtering, kommunikasjon og vurderinger fra vår side og jeg 
ønsker å beklage dette til våre eiere. Når resten av samfunnet la seg på en anbefaling rundt 
besøkspraksis la samskipnaden seg på et forbud. Dette ble helt feil og fikk flere reaksjoner. 
Samtidig kom det frem en rekke andre forhold som ble sjekket ut og ryddet opp i.  
 
Jeg som styreleder forholder meg som regel passiv med tanke på den daglige driften, men så det 
som nødvendig å involvere meg i denne saken. Dette med bakgrunn i at det var en så sentral sak 
som skadet vår tillitt hos studenter, vårt omdømme og forstyrret vår daglig driftsfokus. Derfor ble 
det innkalt til et strategimøte, utarbeidet en media plan, opprette nødvendig dialog og styret ble 
orientert. Som en del av dette arbeidet ba jeg som styreleder om en kraftig endring av 
kommunikasjonen og minst 3 gladsaker før sommeren.  
I fellesskap lyktes vi med å snu denne kommunikasjonen og arbeider nå aktivt med å styrke vårt 
omdømme både eksternt og internt. Vi vil også se på nødvendige tiltak for å faglig styrke 
kommunikasjonsarbeidet slik at vi bedre lykkes med å kommunisere alle de viktige tjenestene som 
samskipnaden levere til oss studenter.  
 
Sebastian H. Henriksen  
Styreleder – Norges arktiske studentsamskipnad  
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SAK 47-2021 Orientering om økonomisk situasjon 2020/2021-1 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.02.2021 
Ansvarlig: Organisasjonskonsulent 

 
 

Dette er en notis for regnskapet til Studentparlamentet. Parlamentet følger studieåret og har 
dermed et avvikende regnskapsår som går fra 01.07.2020-30.06.2021. Dette er en oversikt over 
den økonomiske situasjonen i første termin 20/21.  
Etter ønske fra tidligere fremlegg av regnskap har jeg valgt å gå i detalj på de ulike postene. 
 
 
DRIFTSINNTEKTER 
35100 – Tilskudd fra NSO 
Studentparlamentet søke og mottok kr 28.300,- fra Norsk Studentorganisasjon i 
arrangementsstøtte for å kunne arrangere LMNSO (Landsmøte). Av disse midlene ble kr 6822,- 
tilbakebetalt til NSO.  
 
35200 – Tilskudd UiT  
Normalt sett mottar studentparlamentet kr 1.650.000,- i driftsmidler fra UiT på høstsemesteret. 
Grunnet utfordringer med ferdigstilling av regnskapet 2019/2020 har studentparlamentet kun 
mottatt halvparten av beløpet. Det resterende beløpet er rett rundt hjørnet. 
Av disse midlene har Campustinget i Harstad mottatt kr 115.250,-, altså halvparten av sitt beløp og 
Campustinget i Finnmark har enda ikke mottatt sine kr 160.000,- for 2020. Disse blir utbetalt så 
snart driftsmidlene fra UiT kommer på konto. 
 
35900 – Andre driftsinntekter  
Tilskudd til AnsvarsFull fra helsedirektoratet på kr 1.035.000,-. Overføres direkte til Samskipnaden 
som håndterer økonomien til prosjektet. 
 
FASTE UTGIFTER 
50100 – Faste lønninger til og med 54110 - AGA feriepenger 
 
Disse postene viser faste utgifter rundt utbetalingen av honorarer til 4 AU medlemmer og de tre 
Campustinglederne i Finnmark, Harstad og Narvik.  
 
66400 - Revisjonshonorar – 66450 – Andre honorarer 
Vi har ikke mottatt faktura for revideringen av 19/20 regnskapet, men summen for revidering ligger 
som regel på opp mot kr 30.000,-. Andre honorarer gjelder honorar til KOK og ordstyrer.  
 
DRIFTSUTGIFTER 
67100 – Kontorutgifter 
Innkjøp av ny stumtjener og rensemiddel til kaffekanner og kaffemaskin.  
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67600 – Abonnement 
Avisabonnement for ITromsø og Nordlys. 
 
 
68100 – Telefon 
Bedriftsabonnement for 4 telefoner for arbeidsutvalget 
 
REISEUTGIFTER 
70301 – Andre reisekostnader 
Gjelder reiser for parlamentets medlemmer og arbeidsutvalget.  
 
MØTEUTGIFTER 
70201 – Servering møter 
Servering på LMNSO og parlamentsmøtene. Selv om vi ikke hadde sistnevnte fysisk så ganger 
forrige semester, har vi vært noen som har sittet samlet for å sørge for at møtene går så knirkefritt 
som mulig. 
 
73509 – AU-møter 
Sosiale tiltak for arbeidsutvalget, samt overtidsmat for AU når de har hatt lange dager på kontoret. 
 
73505 – Konferanser og seminarer 
Kr 106.660,- gjelder studentparlamentets kick-off som vi arrangerte i Tromsø.  
Resterende gjelder U5-samling (ledersamling) som ble arrangert av UiT på høsten. 
  
VALG OG PR 
73612 – Aksjoner og prosjekter 
På denne posten er utgifter i forbindelse med Fadderuke-arrangementene på Campus under 
studiestarten. Arbeidsutvalget ordnet med frivilligvakter slik at faddergruppene kunne være 
sosiale på campus med nye studenter.  
 
73500 – Servering utadrettet virksomhet 
Servering på SU-forum, møter mellom studentutvalgene og arbeidsutvalget. 
 
73614 – Promotering 
Genserne som ble bestilt til studentparlamentets medlemmer. 
 
KOMITEER 
73818 – Møteutgifter 
Lunsjservering på møtene til semesteravgiftskomiteen.  
 
 
Vedlegg 1: Regnskap for studentparlamentet per 31.12.2020 
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SAK 21-2021 Oppnevning til universitetets priskomité 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.02.2021 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Saken tas normalt opp på parlamentsmøte 1, men ble utsatt dette studieåret grunnet at komiteens 
møtevirksomhet starter på våren.  
 
Universitetets priskomité har ansvar for å avgjøre vinnerne av de fem prisene som deles ut ved 
UiTs årsfest. I komiteen sitter to studenter, og parlamentet har ansvaret for oppnevningen av en 
av disse. TODOS står for oppnevningen av den andre representanten. 
 
Prisene er: 

• Undervisningsprisen 
• Forsknings- og utviklingsprisen 
• Formidlingsprisen 
• Likestillingsprisen 
• Innovasjonsprisen 

 
Utvalget møtes det antall ganger som er nødvendig for å komme med en innstilling. 
Varighet for vervet er 04.02.2021-31.12.2021. 
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet oppnevner [person 1] som fast representant til priskomiteen, med [person 2] 
som vara 
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SAK 23-2021 Valg til UiTs valgstyre 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.02.2021 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

I henhold til universitetets valgreglement §3.2 skal det være en studentrepresentant i UiTs 

valgstyre. Funksjonstid er 04.02.2021– 31.12.2021. 

 

Valgstyrets mandat er fastsatt i universitetets valgreglement §3.1 «Det oppnevnes et valgstyre på syv 

medlemmer til å administrere og forberede valgene. Valgstyret kan delegere oppgaver ved avviklingen 

av studentenes valg til et eget utvalg».  

 

Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] som representant til UiTs valgstyre, med [person 2] som 

vara. 
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SAK 46‐2021 Likestille den samiske nasjonaldagen med den 
norske 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.02.2020 
Ansvarlig: Ole Andreas Myhrer Smith, Venstrealliansen 

 
 

 
Samenes nasjonaldag er den 6. februar. Dagen markerer det første samemøtet i Trondheim 6. 
februar 1917, arrangert av Elsa Laula Renberg. 6. februar er en dag som feires i hele Sápmi; Norge, 
Sverige, Finland og deler av Russland.  
  
Per dags dato er ikke samenes nasjonaldag likeverdig den norske nasjonaldagen 17. mai, kjent 
som Grunnlovsdagen.  
  
Studentparlamentet ved UiT synes det er på tide å anerkjenne samenes nasjonaldag som 
likeverdig den norske nasjonaldagen. Studentparlamentet ved UiT vil at den samiske 
nasjonaldagen skal likestilles med 17. mai i “Lov om 1.  og 17. mai som høgtidsdager av 1995” §1.  
  
Det vil i praksis bety at 6. februar vil være en rød dag, i likhet med andre (helligdager/høytidsdager). 
Det medfører at studenter vil få 6. februar som fridag for å feire samenes nasjonaldag.  
  
Ettersom Sameloven av 1987 vedtok at samiske språk og det norske språk er likestilt er på høy tid 
at begge nasjonaldagene også likestilles. 
  
UiT Norges arktiske universitet omtaler seg selv ofte som et av de fremste samiske universitetene 
med en rekke samiske satsninger. Vi i studentparlamentet ved UiT mener at UiT ikke kan kalle seg 
et fullverdig samisk universitet før nasjonaldagene er likestilt.  
 
Forslag til vedtak: 

- Likestille den samiske nasjonaldagen med den norske.  
- Gjøre den samiske nasjonaldagen til en rød dag. 
- Jobbe for at alle arrangementer på universitetet på den samiske nasjonaldagen spres 

utover uken nasjonaldagen befinner seg i.  
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SAK 48- 2021 Valg til klagenemda 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.02.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

En studentrepresentant skal velges til å sitte i Klagenemda i perioden 04.02.21-31.12.21. Grunnet 
viktigheten av vervet er det også ønskelig at vi oppnevner to vararepresentanter til vervet. Disse 
varaene er nummerert. 
 
Om sammensetning av Universitetets klagenemds medlemmer sies det:  
“Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av 
universitetsdirektøren. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. 
De skal ikke være tilsatt ved Universitetet i Tromsø. To av medlemmene skal være vitenskapelig ansatte 
ved universitetet, og to skal være studenter. Studentrepresentantene oppnevnes med ett års 
funksjonstid. De øvrige medlemmene oppnevnes med tre års funksjonstid.”  
 
Et medlem med varamedlem(mer) blir sittende inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om 
funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er 
avsluttet.  
 
Klagenemnda behandler følgende saker:  

o Klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Universitetet i 
Tromsø, herunder klage på avgjørelse om opptak, permisjon, tildeling av grad eller 
vitnemål, tap av studierett og lignende.  

o Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. Lov om universiteter og 
høyskoler § 5-2.  

 
Nemndas avgjørelser i saker under disse punktene kan ikke påklages. I tillegg behandler man 
også saker etter Lov om universiteter og høyskoler §4-7 Annullering av eksamen eller prøve, §4-8 
utestenging og bortvisning, §4-9.5 Utestenging grunnet straffbare forhold og §4-10 utestenging 
etter skikkethetsvurdering.  
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant med [person 2] og [person 3] som 
nummerert vara. 
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SAK 49-2021 Valg av AU medlem  
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.02.2021 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 
Vervet i arbeidsutvalget regnes som et fulltidsverv, og det forutsettes at AU-medlemmet 
setter av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre vervet.  

Personen vil jobbe med et særlig fokus på internasjonalisering, likestilling og 
mangfold.  Arbeidsområdene kan dog endre seg og vi ønsker derfor en person som er fleksibel og 
klar for andre oppgaver. 

Opplæring og innføring i hvordan arbeidet fungerer vil selvfølgelig bli gitt.  

Vervet i arbeidsutvalget honoreres med ca. 23.000 kroner i måneden og varer fra 5. februar – 15. 
juni. 

Vedlegg 2: Kandidatskjema  
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] som representant til studentparlamentets arbeidsutvalg. 
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SAK 50- 2021 Ekstraordinær fordeling av koronamidler 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.02.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Innen fristen mottok vi 4 søknader til ekstraordinær fordeling av koronamidler. Arbeidsutvalget 
mottok søknaden fra Håp i havet torsdag 21.01.21. I henhold til Reglement for tildeling av 
ekstraordinære midler som følge av korona-situasjonen der det ikke står noe om behandling av for 
sent innkomne søknader har arbeidsutvalget valgt å behandle søknaden. 
 
Arbeidsutvalget har hatt tre møter for å behandle søknadene og det har totalt vært kr. 550.000,- i 
tildeling og vi har mottatt søknader på totalt kr. 550.000,-. 
 
Til grunn for behandlingen har vi sett på kriteriene som listes opp i reglement for tildeling 
av ekstraordinære midler som følge av korona-situasjonen:  
 
§ 5 Behandling: 
Ved behandling av søknader skal følgende faktorer vektlegges: 

- Helheten i fordelingen 
- Budsjett 
- Regnskap 
- Økonomiske behov 
- Fremtidsplaner 
- Medlemstall 
- Aktivitetsnivå 
- Foreningens formål 

 
I tillegg har det vært et stort fokus på §3 Støtteberettigelse: 
Foreninger som: 

- Kan vise til økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien. 
- Arbeider for å fremme en studentgruppes interesser og/eller deres sosiale og faglige miljø. 
- Der minst 50% av medlemsmassen er semesterregistrerte studenter ved UiT Norges 

arktiske universitet. 
- Har inntektstap som følge av korona i perioden 01.03.2020 til 15.10.2020; eller 
- Har ekstra utgifter som følge av korona i perioden 01.03.2020 til 15.10.2020. 
- Har tilhørighet til campus Finnmark og campus Tromsø 

 
 
 
 
 
 

https://uit.no/go/target/705554/2C99D325EE8962FBE0539003F60A29B6
https://uit.no/go/target/705554/2C99D325EE8962FBE0539003F60A29B6
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Arbeidsutvalgets innstilling fremgår i tabellen under. Videre følger begrunnelse av den enkelte 
søknad. 
 

Søker Innstilt sum Søkt sum 

City Scene NOK 150 000 NOK 150 000 

DRIV NOK 280 000 NOK 280 000 

Galleriet Studenthus NOK 0 NOK 125 000 

Håp i Havet NOK 100 000 NOK 100 000 

TMF NOK 20 000 NOK 20 000 

Total NOK 550 000 NOK 675 000 
  
 
Studenthuset City Scene 
City Scene er Altas desidert største utested og engasjerer mange studenter ved Campus 
Alta/Finnmark som både gjester og frivillige. Utestedet er en viktig del av studentlivet og tilbudet 
til studentene ved UiT i Alta. City Scene er heleid av Norges Arktiske Studentsamskipnad. 
 
City Scene begrunner søknaden med tap av salgsaktivitet. Inntektene fra restaurant- og barsalg fra 
med ~60% i 2020 sammenlignet med 2019, dette tilsvarer over 3 millioner kroner. 
 
City Scene mottar allerede betydelige midler fra den ordinære semesteravgiftsfordelingen, men 
det er klart at dette er budsjettert for en mer normal situasjon med betydelig høyere inntekter fra 
salg enn det som har vært tilfelle under koronasituasjonen. 
Innstilt sum Studenthuset City Scene: 150.000 NOK,- 
 
DRIV 
DRIV er en felles velferdsorganisasjon for alle studentene i Tromsø og et samlingspunkt i byen. 
DRIV er den studentorganisasjonen ved UiT med suverent flest engasjerte studenter og har en 
viktig posisjon for alt fra DebutUKA til Tromsøstudentenes kulturliv. 
 
DRIV søker om midler for å dekke inntektsbortfall som følge at restriksjonene har medført til 
stengning, forkortede åpningstider, og økte utgifter. Samtidig har faste kostnader som  
husleie har stått stille. Inntekten har falt med ~62% i 2020 sammenlignet med samme periode fra 
2019, dette tilsvarer et bortfall av inntekter på over 2,5 millioner kroner. 
 
Det er klart at DRIV opererer i en økonomisk klasse der Studentparlamentet ikke har mulighet 
til å bære vekten av tapet, men likevel er det også viktig å presisere at Studentparlamentet har 
forståelse for at DRIV sine innsparinger for å dekke dette tapet vil gå ut over tilbudet til studentene. 
DRIV er en viktig del av å opprettholde Tromsø og UiTs attraksjon for nye studenter og det må 
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forventes at disse aktørene også har en interesse i å holde på dette. Det er viktig å notere at DRIV 
er også heleid av Norges Arktiske Studentsamskipnad. 
 
DRIV mottar allerede betydelige midler fra den ordinære semesteravgiftsfordelingen, men det er 
klart at dette er budsjettert for en mer normal situasjon med betydelig høyere inntekter fra salg 
enn det som har vært tilfelle under koronasituasjonen. Mye av midlene som tildeles DRIV finner 
videre veien til undergrupper som f.eks. Tromsøstudentenes Ølbryggerlag og mange flere 
kulturgrupper. 
Innstilt sum DRIV Scene: 280.000 NOK,- 
 
Galleriet Studenthus 
Støttemidlene som deles ut i denne fordelingen er semesteravgift fra Campus Tromsø og Finnmark 
og studentparlamentet har på det grunnlaget vedtatt at kun foreninger fra disse studiestedene er 
søknadsberettiget. Grunnet menneskelig feil ble denne fastsettelsen fra parlamentet utelatt fra 
det publiserte regelverket, men ble ryddet opp i så snart vi ble obs på det.  
Daglig leder på Galleriet Studenthus ble informert og hadde forståelse for feilen som hadde skjedd. 
Innstilt sum Galleriet Studenthus: 0 NOK,- 
 
Håp i Havet 
Søknaden fra Håp i Havet kom inn etter frist for levering, dette begrunnet fra deres side med 
tekniske problemer med e-post. 
 
Håp i Havet er en årlig konferanse ved UiT med mål om å skape en møteplass for studenter, 
næringsliv, forskningsmiljø, og politiske aktører. Konferansen arrangeres i februar hvert år og er 
gratis å delta på for studenter. 
 
Konferansen vil i 2021 arrangeres heldigitalt med hensyn til smittevern. 
 
Håp i Havet begrunner inntektsbortfall med at en digital konferanse har mindre verdi for bedrifter 
og at bedriftene opplever en vanskeligere situasjon som svekker betalingsviljen. Salget til bedrifter 
er for konferansen i 2021 så langt 152 000 kroner mot 700 000 kroner i 2020, altså et inntektstap 
på ~78%.  
 
Organisasjonen opplever at det er høye kostnader knyttet til arrangering av konferansen, selv 
digitalt, og budsjetterer med et underskudd på noe over 100 000 kroner. De søker derfor støtte 
til å avholde konferansen som planlagt. 
Innstilt sum Håp i havet: 100.000 NOK,- 
 
Tromsø Medisinske Forening - Endorfin 
Tromsø Medisinske Forening – Endorfin er linjeforeningen for profesjonsstudiet i Medisin. De har 
opplevd et inntektsbortfall i form av tapt salg som følge av at det ikke har vært mulig å bedrive 
fysisk aktivitet dette semesteret. 
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TMF søker om midler for å dekke kostnaden av varer de ikke har fått solgt slik at ikke disse midlene 
må hentes fra andre prosjekter, spesielt oppsparte midler beregnet på et felles oppholdsrom på 
campus. 
 
Det vurderes at TMF har god begrunnelse for at søkesum er tap de opplever som en følge av 
koronasituasjonen, samt at søkesummen er å anse som rimelig. 
Innstilt sum Tromsø Medisinske Forening - Endorfin: 20.000 NOK,- 
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet fordeler ekstraordinære midler som følge av korona-situasjonen etter 
arbeidsutvalgets innstilling 
 
 
Vedlegg 3: Søknader til ekstraordinær fordeling (digitalt grunnet størrelse på fil) 
 

https://uit.no/Content/716592/cache=20212801103505/Vedlegg%20-%20Samlede%20s%C3%B8knader.pdf
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