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Orientering Leder
Ærede parlament og studenter!
Alt som rører seg for tiden går fortere enn noen gang før. Krisepakken som vi har jobbet med har
kommet med mange midler som vil hjelpe stort, men også med svært mye arbeid knyttet til seg.
Denne måneden har mye tid gått med til planlegging av studentparlamentsvalget, der er vi godt i
gang og det blir spennende å se hvordan det vil gå når alt er landet.
Vi har også vært nødt til å jobbe med internkommunikasjon, struktur, og samarbeid da det har blitt
svekket blant annet som en konsekvens av bruk av hjemmekontor.

Krisepakken
Krisepakken ble på tirsdag 23.02. vedtatt i stortinget. Vedtaket som ble gjort gikk ikke lengre enn
det regjeringen hadde foreslått om 40% stipend andel og nedjustere dessverre det som skulle har
vært en milliard til stipend. Vi har sammenlignet med de andre institusjonene kommet relativt langt
i arbeidet med krisepakken og pengene som skal gå til ansettelse av studenter hos uit og
samskipnaden. Det har vært intens jobbing, men svært viktig for å få på plass ordningene raskt.
Det er nemlig fortsatt mye som gjenstår. Fra og med torsdag 18.02. er det i hovedsak Vetle og
Victor som jobber med den saken, men vi har også hatt møter hvor vi har jobbet i hele AU for å
sikre god forankring i en så viktig og sammensatt prosess. Hadde vi hatt bedre tid på saken skulle
vi vurdert å legge den frem i parlamentet, men det har ikke vært mulig dessverre.

Nytt rektorat
Som kjent har UiTstyret ansatt ny rektor som vil tiltre over sommeren. Innen det skal styret også
velge hva slags modell man ønsker å for prorektorer og viserektorer, før de går frem med å ansette
etter den modellen de velger. Etter diskusjon i arbeidsutvalget har vi i stor grad kommet frem til at
vi er fornøyd med modellen slik den er i dag. Likevel kunne vi kanskje ønske oss en prorektor til
som i enda større grad setter fokus på og jobber strategisk med noen flere områder. F.eks
Internasjonalisering, digitalisering, samarbeid med arbeidslivet, bærekraft, tverrfaglighet, og
innovasjon.

ULM
I utvidet ledermøte(ULM) denne måneden har det vært mange spennende studentsaker.
Vi har behandlet nytt mandat for studieprogramledelse som nå skal opp til vedtak hos rektor på
fullmakt. Kort fortalt er det nye mandatet mye tydeligere i beskrive hva slags ansvar
studieprogramlederen har ovenfor studenttillitsvalgte. Det er veldig teknisk og ikke uten mange
bemerkninger fra dekanene, men et viktig gjennomslag for parlamentet. Dette vil med unntak av
de fagmiljøene hvor dette allerede var praksis gjøre det betydelig bedre for studentene og deres
tillitsvalgte samt sukre pillen betydelig for de som velger å ta på seg oppgaven som
studieprogramleder.
Vi har også jevnt over jobbet med koronasaker og nok engang har vi pushet direktøren til å ta
stilling til hvordan studentforeninger skal kunne arrangere sine aktiviteter. Dette har vi også fått
god støtte på fra dekanene. Her skal rektoratet komme tilbake til ULM med svar.
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Vi har også gått langt i å forsikre oss om at UiT planlegger og vil gjøre sitt ypperste for å ha så mye
fysisk undervisning som mulig, også om pandemien til høsten blir mildere enn vi planlegger.

Studentutvalget Tromsø kommune.
I forrige møte i studentutvalget i Tromsø kommune planla vi for hvilke saker vi skal jobbe videre
med denne våren. Blant annet har vi trukket frem prosjektet kommunen har jobbet med, Smart
demokrati. Kort fortalt går prosjektet ut på hvordan man kan innrette en så godt som mulig
demokrati for innbyggerne i Tromsø. Mange prosesser som gjøres i dag er ikke veldig tilgjengelige
for innbyggerne selv om man for eksempel kan lese om det i en perm på rådhuset. I neste måte
skal vi få vite mer om prosjektet med spesielt fokus på studenter og unge voksne. Det blir
spennende og er viktig for å gjøre unge voksne og studenters stemme tydeligere i bybildet.
Vi har også stemt frem et forslag som skal videre til kommunestyret. Det går ut på å be UiT om å
opprette en videreutdanning spesifikt rettet mot de som har studert sykepleie i utlandet, men som
ikke får det formelt godkjent i Norge. Dette er for å møte sykepleiermangelen i kommunen og
dermed at UiT møter det samfunnet trenger av kompetanse. Dette er for første gang startet opp
på OsloMet i fjor.

Media
Onsdag 24.02 ble jeg invitert på NRKs finnmarssendinga og snakket om utviklingen av at flere
sørfra søker seg til utdanning i nord og den stadig økende andelen kvinner i høyere utdanning. Det
var veldig spennende og vil anbefale alle å se på Konjunkturbaromteret 2020 på KBNN.no. Tallene
som kom frem der var grunnlaget for at NRK lagde innslaget.
11.02. ble studiebarometeret lansert og da var NRK på banen for å få en kommentar fra oss. Det
stilte jeg opp på og samme dag fikk vi lagd et lengre innslag til NRK P1 og et kort et til Nordnytt på
NRK 1.
Vi sendte også ut en pressemelding etter vedtaket om de ekstra koronamidlene og fikk gjennom
det oppslag i Khrono, iTromsø, iFinnmark, og Altaposten. Det er ingen tvil om at studenter i den
senere delen av pandemien har fått mye oppmerksomhet, men merker også at en ekstra innsats
jeg selv har lagt i å være synlig i mediebildet bærer frukter. I økende grad kommer journalistene til
oss heller en motsatt. Jeg håper det er et fokus min etterfølger også vil ha.

Annet
I forrige møte nevnte jeg mulig valg til å jobbe med campusutviklingsplanen. Dessverre har ikke
oppnevningsbrevet for studentrepresentanter til arbeidsgruppene for campustutvikling blitt ferdig
i administrasjonen. Håper på at de har det klart til neste møte.
Har også hatt møte med CTIF og de er stadig svært selvgående, men gleder meg mer enn noen
gang til å besøke Alta så snart det blir mulig.
Jeg deltok denne måneden også i gruppeintervju for evalueringen av meritteringsordningen på
UiT.
Det har også gått med noe tid til å få Isak i gang med hans arbeid, samt til å planlegge Martes
avgang og valget av ny nestleder.

25.02.21
Omsider vil også kildesortering bli hovedordning for avfallshåndtering fra og med 1. mars. Jeg har
også hatt et møte med leder av bærekraftskomiteen Berit Kristoffersen om hvordan vi skal få fart
på arbeidet i komiteen.
Vi har siden sist arrangert digital U5 samling hvor vi har diskutert studentvelferd knyttet til
krisepakken, studentvalg, og studiebarometeret.
Vennlig hilsen Herman Siggerud

«Who is Vice President, Jerry Lewis?” –Doc
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Orientering Nestleder
Kjære Parlament!
Som dei fleste av dykk sikkert fekk med seg på førre møte så er dette parlamentsmøtet mitt siste
møte som nestleiar i arbeidsutvalet. Sjølv om eg gler meg til å starta i arbeid som
barnevernspedagog, kjem eg til å sakna arbeidet i Arbeidsutvalet. Det er skikkeleg kjipt at me ikkje
får møtt kvarandre fysisk ein siste gang før eg gir meg! Takk for alle gode samtalar, møter og
debattar som har vært i perioden eg har vært nestleiar, digital klem til dykk alle <3
I perioden som har vært no har eg tidvis vert vekke frå kontoret på grunn av sjukdom, i den
samanheng var eg ei heil veke heime på Bømlo der eg hadde delvis heimekontor og delvis
eigenmelding.
Eg har og fått vært i media sidan sist, med saken om at samskipnaden skal tilsetta studentar med
midlar frå regjeringa. Ein gladsak i eit hav av negative sakar, stas!
Orientering om supplering
Unntaksvis orienterer arbeidsutvalet om at Moderat Liste har sendt suppleringsvedtak innan
fristen, og derfor er Karoline Sveen supplert inn per parlamentets vedtekter i tide til
parlamentsmøtet 04.03.21. Heretter vil suppleringar gjort etter parlamentets vedtekter og fristar
ikkje bli orientert om frå arbeidsutvalet. Arbeidsutvalet ønsker Karoline velkommen.
Læringsmiljø
Eg og Victor deltok 04.02.21 på læringsmiljø samling med læringsmiljø ansvarlige i
studentdemokratia på NMBU, NTNU, UiO og UiB. På samlinga gjekk alle gjennom korleis
læringsmiljøutvalet på deira institusjon var organisert og korleis utvala jobba. Dette var spennande
og inspirerande å få høyra om. På grunn av tett møteplan den dagen fekk ikkje eg og Victor deltatt
på heile samlinga. Det blei satt opp ei samling til som er 23.02.21.
Ressursteam for utdanning
I min førre orientering skreiv eg at eg satt i arbeidsgruppa for seminaret som ressursteamet skal
ha 03.03.21, med temaet «Samarbeid mellom UiT, samskipnad og studentar og oppfølging av
studentar i korona-tida» . På bakgrunn av mitt fråvær overtok Victor den plassen i arbeidsgruppa.
Før den avgjersla vart tatt, så fekk eg avklart med Valerian Lehmanm Penzo frå Campus Harstad
at han kunne bidra med eit studenperspektiv på temaet i seminaret. På ressursteamet sitt førre
seminar var det godt oppmøte, men svært få studentar som deltok, eg ønsker derfor å oppfordra
dykk i parlamentet til å melda dykk på framtidige seminar frå ressursteamet!
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Utvida leiarmøte
I utvida leiarmøte 16.02.21 var ein av sakane på agendaen smittevernsbrot. Bakgrunnen for saken
var ein rapport frå vektertenesta på UiT der det var lista opp ein del smittevernsbrot gjennomført
av studentar. Det var og rapportert om undervisning med fleire menneske i rommet enn det som
er anbefalt med dagens regelverk. Eg har sjølv opplevd under pandemien ubehaget av å ha
obligatorisk undervisning i eit for lite lokale med for mange til stades utan at det var eit alternativ
å få delta digitalt. Eg veit og at det har vært andre tilfelle av lignande karakter. Eg tok derfor ordet
i møtet og belyste kva ansvar UiT har for å legga til rette for ansvarleg fysisk undervisning der det
er naudsynt, men og at dei der det ikkje er muleg må ha alternativ, sånn at studentar ikkje blir
tvinga til å bryte smittevernreglar for å delta på obligatorisk undervisning. Leiargruppa var
overraska over informasjonen eg kom med, og skulle sende ein tydelig beskjed til sine tilsette om
at det på ingen måte er greitt at studentar skal bli satt i ein situasjon der dei må velje mellom å
beskytte seg mot smitte og å forsette på studiet sitt.
Vennleg helsing
Nestleiar Marte Rolfsnes Bjørkheim
Mbj085@uit.no/nestleder@sp.uit.no
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Orientering forskning-, Utdanning- og
Digitaliseringsansvarlig
Ærede parlament,
Siden Februarmøtet har det skjedd mye både innenfor og utenfor mine ansvarområder og jeg har
selvfølgelig deltatt aktivt. Mye har vært preget av lanseringen av Studiebarometeret.
Det har blitt en noe lang orientering og jeg beklager det, det har skjedd mye. Jeg ønsker spesielt å
rette fokus til siste saken rundt krisepakke da Arbeidsutvalget har hatt interne uenigheter i saken.
Vi har også fått gleden av å hå med oss Isak Wang Gustavsen i Arbeidsutvalget og dermed
internkonstituert oss på nytt. Isak vil fremover ta over ansvarsområdet digitalisering fra meg, men
det vil selvfølgelig bli en del saker innenfor digitalisering av utdanning som forblir hos meg.

StudyArktis
Det har vært lagt mye arbeid fra AU i å få i gang StudyArktis slik det ble skissert i resolusjonen
parlamentet vedtok. AU har internt jobbet med å komme frem til en plan for hvordan vi ideelt sett
vil organisere prosjektet og hvilke mål vi ønsker å oppnå i prosjektet.
AU har også vært i møte med Samskipnaden og fått gode råd om å legge mye fokus i å utarbeide
klare forslag til prosjekter som vil være til studentenes gode og samtidig engasjere alle de vi ønsker
at skal engasjere seg i prosjektet, spesifikt kommunene og fylkeskommunen.

Webinar «Levende Campus»
Ressursteam for Utdanning er arrangør for et Webinar om «Levende Campus»-prosjektet i
Harstad. Dette rettes hovedsakelig mot Alta og Narvik, men webinaret er åpent. Her har jeg deltatt
i planlegging og koordinering og gleder meg til å se innlegg fra UiT, Samskipnaden, og
Campustinget.

Planlegging av neste semester
Planlegging av neste semester ved UiT (H2021) er i gang for fullt. Administrasjonen orienterte ved
et Utvidet Ledermøte om at det planlegges for nok et hybridsemester. Det er klart at med
optimistiske vaksineestimater som skisserer mulige bedringer allerede ila. sommeren burde vi
studenter etterspurt en diskusjon om hva vi gjør i et slikt utfall allerede her, men beklageligvis
klarte vi ikke det og det er min egen feil.
Jeg

satte

opp

saken

til

førstkommende

rektoratsmøte

følgende

dette

ledermøtet.

Administrasjonen tok seg da tid til å møte på Arbeidsutvalgets møte med rektoratet for å orientere
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oss og høre våre innspill. Det ble forklart at det er nærmest umulig å planlegge for både et fysisk
og et hybrid semester på samme tid og at derfor med såpass høy usikkerhet som situasjonen
medfører ser UiT seg nødt til å rette fokuset mot et hybridsemester. Det vil selvfølgelig åpnes opp
for noe mer fysisk undervisning likevel om det skulle bli forsvarlig, men dessverre betyr dette at vi
må påregne oss at Universitetet tidligst gjenopptar en normalsituasjon neste vår. Det vil igjen være
et fokus på at de nye studentene som kommer på høsten får fysisk undervisning og med det
mulighet til å møte hverandre.

Norge 2030
Det arbeides på UiT med universitets bidrag til en langtidsplanlegging i prosjektet Norge 2030,
ledet av prorektor for Forskning og Innovasjon Kenneth Ruud. Jeg er invitert til styringsgruppen for
prosjektet for Forskning- og Utdanningsansvarlig.
Det legges vekt på at situasjonen rundt COVID-19 har ført til et dag-for-dag tankesett som
nødvendighet og at vi må tilbake til å tenke langsiktig. Det vil bli mer arbeid med dette prosjektet
fra min side i månedene som kommer.

Handlingsplan for tilrettelegging og universell utforming
Læringsmiljøutvalget behandlet «Handlingsplan for tilrettelegging og universell utforming» og har
med noen få merknader gått til å vedta at handlingsplanen skal legges frem for organisasjonen, og
spesielt Universitetsstyret og Samskipnadsstyret.
Handlingsplanen virker å være veldig god og det foreslås flere tiltak som virkelig kan bedre
tilretteleggingen for studenter på UiT og sørge for at den gjøres mer individuell og tilpasset. Jeg har
her lagt vekt på at vi må se til at vi kontinuerlig evaluerer hvordan implementeringen går så vi ser
hva som virker.

Studiebarometeret
Lanseringen av Studiebarometeret har vært en stor sak i så godt som alle kanaler. UiT står i all
hovedsak sterkt, men det er noen studier og noen indekser som ikke helt treffer de målene vi håper
på.
Ledelsen har allerede gode rutiner for å ta kontakt med studieprogrammene som scorer svært lavt
og ingen studier på UiT som scoret lavt forrige år scorer lavt i år. Det virker som
studieprogrammene ofte er klar over hva som har gått galt og allerede jobber med å rette feilene.
Ledelsen har også lagt et fokus på lære av studiene som scorer svært høyt og se hva som har gått
riktig. Dette går også godt i tråd med innspill fra fakultetene om at UiT må bli bedre på å fremheve
de studieprogrammene for å øke verdien av å en høy score på Studiebarometeret.
Digitalisering er en indeks der UiT som helhet scorer lavere enn vi burde. Det virker som
hoveddelen av dette er relatert til at studenter opplever at de har fått dårlig opplæring i digitale
verktøy, spesielt ved fakultetene med færre tekniske studier. Det er startet en prosess fra IT
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avdelingen side på å finne ut hvilken kompetanse studenter mener de mangler her, men dette er
et område der jeg veldig ønsker meg innspill.
Kontakt med arbeidslivet er en annen indeks der UiT helst skulle sett å score betydelig høyere, men
dette var vi også klar over. Dette ser ut til å gi betydelig større handlingsrom på dette området i
tiden som kommer.
Det er også dialog med administrasjonen for å gi oss i Studentparlamentet dypere innsikt i dataene
fra UiT så jeg regner med at dette blir å gi enda mer jobb den neste måneden. Alt i alt virker det
som tallene bekrefter ting vi i Studentparlamentet har fokusert på innen opptak av undervisning,
digitalisering, karriere og arbeidsliv og mer.

Mandat og ramme for Studieprogramledelse
Strategisk utdanningsutvalg sende forrige høst ut et utkast til mandat og rammer for
studieprogramledere. Dette har nå vært på høring, hvor Studentparlamentet er en av enhetene
som har svart, og innspillene fra oss og de andre enhetene har ført til noe forenkling.
Studentenes innspill blir stående og studieprogramledere vil få et formelt ansvar for at studiet
velger, og følger opp, tillitsvalgte på en god måte.
Saken ble sist tatt opp i utvidet ledermøte og går nå videre til Universitetsstyret eller rektor på
fullmakt.

Desentralisert utdanning og Etter- og Videreutdanning
Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning er blitt et veldig diskutert tema i slutten av
2020 og så langt i 2021. Studentparlamentet har ikke veldig spesifikk politikk på området, men det
har vært viktig å fokusere på at en utvikling og omstilling for Universitet på dette området ikke skal
gå ut over kvaliteten på undervisningen som gis.
Jeg deltar sammen med Prorektor for Utdanning Wenche Jacobsen og en student fra et
desentralisert studie på et innspill- og debattmøte med Kunnskapdepartementet i tidsrommet
mellom den skriftlige orienteringen og parlamentsmøtet.

Næringslivsmentorer
UiT sin næringslivsmentorordning ble startet i 2012 og videreføres i 2021. Prosjektet er et
virkemiddel for å bedre kommunikasjon med arbeidslivet ved å gi bedrifter mulighet til å søke om
å dekke tap i form av lønnsutgifter ved å dedikere ansattes tid til jobb i samarbeid med
universitetet, f.eks gjesteforelesninger.
Troms og Finnmark fylkeskommune kutter dessverre midlene til prosjektet med 1 million kroner,
men det oppfordres nå til søknader om lavere stillingsprosenter ettersom det er synlig at innvilget
søknadsbeløp ofte ikke brukes fullt ut.
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Valg for Studentparlamentet 2021/2022
Jeg har sammen med arbeidsutvalget fremhevet saken om valget til Studentparlamentet for
ledelsen. Vi er på vei mot et veldig annerledes valg og jobber mye i AU for å kunne nå studenter og
gi listene en god mulighet til å nå ut med sitt budskap.
Det er klart at oppsøkende virksomheter vil bli uforsvarlige så vi jobber tett med ledelsen for
å finne gode alternativer og sette tydelige og forutsigbare regler.

Krisepakke – Midler til ansettelse av studenter
Myndighetene kom endelig med en krisepakke til studentene. I tillegg til å sette av midler til å
kompensere for tapt inntekt settes det også av 150 millioner kroner til at Universiteter og
Høyskoler kan ansette studenter til faglig rettet hjelp for andre studenter og det settes av 50
millioner til at Samskipnadene kan ansette studenter til å sosialt rettet hjelp for andre studenter.
Universitetet og Samskipnaden ser i stor grad til Studentparlamentet og Campustingene for
hvordan vi best utnytter dette betalte engasjementet. Samskipnaden har allerede begynt å ansette
noen studenter til å administrere og kommunisere ordningen, de har også signalisert at resten
mest sannsynlig vil fordeles mellom campusene Tromsø, Finnmark, Harstad, og Narvik med
fordelingsnøkkelen 70/10/10/10.
Jeg har vært klar på at vi ikke må la dette lønnede engasjementet komme i konkurranse med en
allerede svært presset studentfrivillighet. Dette opplever jeg at Arbeidsutvalget, Universitetet, og
Samskipnaden enes om.
Ansettelsene hos Universitetet skal jobbe med faglig innhold for studenter og Arbeidsutvalget er
enige om at dette bør gjøres på studienivå og i samarbeid med linjeforeninger der de eksisterer.
Arbeidsutvalget har hatt uenighet om ansettelsene ved Samskipnaden i Tromsø og deres bruk mot
sosiale formål. Jeg har ment at dette også burde gå på studienivå og at en ideell måte å benytte
dette engasjementet på er å styrke eksisterende linjeforeninger, opprette linjeforeninger der de er
ønsket men engasjementet til å starte en mangler, og unntaksvis arrangere andre sosiale
arrangementer der linjeforeninger hverken eksisterer eller er ønsket. Flertallet i arbeidsutvalget
har vedtatt at dette sosiale engasjementet skal benyttes utenom studiene og linjeforeningene. Jeg
akter selvfølgelig å følge vedtaket fra Arbeidsutvalget, men vil fremheve at jeg mener vi gir slipp på
en unik mulighet til at denne krisepakken gir en kraftig og varig forbedring av studentengasjement
ved UiT og det sosiale og faglige samholdet på studiene våre. Dette anser jeg som svært kortsiktig.
Arbeidsutvalget har også hatt uenighet om ansettelsene/midlene og benyttelse i Studentboligene.
Jeg har foreslått at denne krisepakken er gitt til alle studenter og at det absolutt bør unngås at den
på noen skjevt fordeles ved at hele eller deler av den går til tiltak i studentboligene der mindretallet
av studenter bor. Dersom det trengs tiltak i studentboligene er dette svært viktig, men jeg mener
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dette bør finansieres utenom krisepakken til alle studentene. Arbeidsutvalget har vedtatt at denne
krisepakken kan benyttes til tiltak spesifikt myntet på studenter som bor i studentboligene.
Denne saken har vært svært vanskelig på bakgrunn av disse uenighetene og dessverre lyktes ikke
arbeidsutvalget i å komme til en enighet ved sitt første møte i saken. Det ble da bestemt at vi med
intensjon gikk inn i et møte med rektoratet og Samskipnaden med interne ubehandlede
uenigheter. Dette opplevdes som svært ubehagelig da jeg la frem saken. Det var likevel produktivt
og siden uenigheten kom frem foreslo Rektoratet at det ble satt ned en arbeidsgruppe. Denne er
satt ned og har hatt sitt første møte og så vidt begynt arbeidet.
Arbeidsgruppen består av:
Victor Zimmer (Forskning- og Utdanningsansvarlig),
Vetle Solodden Lier (Velferdsansvarlig),
Eline Stenseth (Samskipnaden),
Jonas Torgersen (Leder for Samskipnaden Studentliv),
Wenche Jacobsen (Prorektor for Utdanning),
Oda Bjørnsdatter (Seksjon for Forskning, Utdanning, og Formidling FUF)

Spørsmål til orienteringen tas som alltid imot med glede.
Med vennlig hilsen,
Forskning- og Utdanningsansvarlig
Victor Zimmer
vzi002@uit.no

“Det at andre institusjoner gjør feil medfører ikke automatisk at UiT er pålagt å gjøre samme feilen.”
—Administrativt ansatt om NTNU
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Orientering Internasjonalt ansvarlig
Ærede Parlament
Siden sist møte har det blitt brukt mye tid å sette seg inn i arbeidsoppgavene. Både
Internasjonalisering og Likestilling og Mangfold har fått mindre oppmerksomhet det siste året en
det skulle ha fått så det har vært litt å plukke opp på. Siden valget så har jeg rukket å bli kjent med
vervet og har hatt noen få saker. Jeg har fått opprettet dialog med ISU og skal innen kort tid få
snakket med andre relevante aktører på UiT. Jeg har også fått opprettet dialog med SAIH og derav
skal de komme og presentere sitt arbeid for oss i dag.
Siden valget har jeg også tatt over ansvarsområdet Digitalisering. En del av arbeidsoppgavene der
vil forbli hos Victor, men har all tro på at vi finner en god balanse.
Det har som forventet vært mye møter som har vært krevende, men naturligvis også lærerikt.
Bland disse møtene var et utvidet U5 som var veldig interessant. Vi har også fått være med på møte
med Samskipnaden Helse og hørt om deres planer for den neste tiden. Videre har vi hatt møter
med Samskipnad ledelsen, RRK, rektoratet og ITA uten at det er noe her å utdype fra min rolle.
Til slutt har vi diskutert mye rundt både Study Arktis og de ekstra koronamidlene, og har her
kommet frem til en god løsning som jeg håper Parlamentet kan være fornøyd med.
Dette med orienteringer er enda veldig uvant så lover at dette blir bedre etter hvert

Don’t handicap your children by making their lives easy.
-Robert A. Heinlein
Æ love å jobbe litt med bedre sitat også
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Orientering Universitetsstyret
Det har vært avholdt et ekstraordinært styremøtene om innspill til kunnskapsdepartementet med
eksterne styrerepresentanter for neste periode. Den nærmere behandlingen er unntatt
offentligheten.
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt!
Mvh
Marthe H. Håkonsen og Petter N. Rønning.
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SAK 51-2021 Valg av representanter til LMNSO
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.03.2021
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Norsk studentorganisasjon(NSO) har digitalt landsmøte 22.- 25 April 2021. Det er hovedscenen for
norsk studentpolitikk og som et nordlig ytterpunkt i universitetssektoren er det avgjørende at vi
deltar med motiverte og dyktige representanter for UiT – Norges arktiske universitet.
Det må velges en delegasjonsleder som kan stå for organisering og kommunikasjon på vegne av
delegasjonen samt delegere et solid stykke arbeid som er rundt landsmøtet.
Det kommer til å bli noe møter før landsmøtet for å gjennomgå sakspapirer, forberede
delegasjonen, både politisk og praktisk. Møtet vil i stor grad arrangeres likt som høstens
ekstraordinære digitale LMNSO. I tillegg arrangerer NSO et digitalt formøte 9-10 april som det også
forventes at man deltar på.
Arbeidsutvalget foreslår å velge delegasjon samlet for å sikre representasjon fra alle lister og
campusting. I første omgang gis hver gruppering en plass i delegasjonen. Resterende
delegasjonsplasser er fordelt etter Sainte-Lagues metode som brukes ellers i parlamentet og
stortinget.
Forslag til vedtak:
- Studentparlamentet velger en liste med 11 delegater.
- Delegasjonen velger selv delegasjonsleder.
- Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere delegasjonen om den ikke fylles, samt varalisten.
Listene og campustingene bes om å fremme endringsforslag så raskt som mulig med navn
tilsvarende antall representanter foreslått i saken i tillegg til vararepresentanter.
Fordelingen av delegater foreslås slik:
Finnmark 1
Narvik 1
Harstad 1
VA 1
Grå 1
Sosdem 2
Moderat 4
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SAK 49- 2021-2 Valg til klagenemda (vararepresentanter)
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.03.2021
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

På parlamentsmøtet 04.02.2021 valgte dere fast representant til klagenemnda. Nå skal det velges
vararepresentanter som skal sitte i perioden 04.03.21-31.12.21. 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] som nummerert
vara.
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SAK 52-2021 Valg av nestleder
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.03.2021
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 læringsmiljø, karriere og arbeidsliv, innovasjon og ha det
overordna ansvaret for sosiale medier. Arbeidsområdene kan 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.
Dersom en av de sittende arbeidsutvalg medlemmene skulle bli valgt til nestleder, vil det være ledig
verv som arbeidsutvalg medlem.
Vervet i arbeidsutvalget honoreres med ca 23.000 kroner i måneden og varer fra 5. mars –
15. juni/1 juli (15 juni for arbeidsutvalg medlem, 1 juli for nestleder).
Om studentparlamentet:
Studentparlamentet består av 25 medlemmer, og møtes ca. en gang hver måned gjennom
studieåret. Mellom møtene ledes studentparlamentet av et arbeidsutvalg bestående av fire
personer.
Arbeidsutvalget fungerer som studentenes talerør opp mot universitetsledelsen og øvrige
avdelinger ved UiT, mot vertskommunene til universitetet, og andre relevante instanser.
Rammene for arbeidsutvalgets oppgaver er nedfestet i Arbeidsinstruks for Studentparlamentets
arbeidsutvalg.
Sakspapirene til møtet 4. mars sendes ut 25 februar. Grunnet koronapandemien der vi mest
sannsynlig er nødt til å gjennomføre parlamentsmøtet digitalt håper vi at de som ønsker å stille til
studentparlamentets arbeidsutvalg sender inn kandidatskjema innen 24 februar slik at vi får sendt
de ut med sakspapirene. Kandidatskjema som sendes inn etter dette tidspunktet vil bli ettersendt.
Vedlegg 1: Kandidatskjema Victor Zimmer & Jonas Toft

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som representant til studentparlamentets arbeidsutvalg.

25.02.21

SAK 53- 2021 Valg av vara læringsmiljøutvalget (LMU)
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.03.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Marte Bjørkheim har sittet som vararepresentant i læringsmiljøutvalget for studentparlamentet,
og siden hun nå trekker seg fra sine verv, må det velges ny vara for studieåret 2020/2021.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som vararepresentant til læringsmiljøutvalget.
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SAK 54- 2021 Valg av representant til ressursteam utdanning
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.03.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Marte Bjørkheim har sittet som representant i ressursteam utdanning og nå trekker seg fra sine
verv trengs det en studentrepresentant som kan sitte fram til nyvalg på konstituerende møte.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i ressursteam utdanning.
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SAK 55- 2021 Tilrettelagt undervisning for studenter med
diagnoser som påvirker studieresultatene.
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.03.2020
Ansvarlig: Ida Rabben Trælnes, Grå liste

Det finnes mange studenter på universitetet med diverse diagnoser som påvirker studieresultatet
deres. I dag får disse studentene bare tilbud om ½ til 1 time ekstra på skoleeksamen, dette er heller
ikke en rettighet studenten blir gjort klar over. Dette er problematisk da skoleeksamen er en
eksamensform som blir mindre vanlig. Dette gir også studenter med lærevansker en betydelig
ulempe sammenlignet med studenter uten lærevansker. Mangelen på tilrettelegging påvirker
resultatene til studenter med lærevansker da de ville måtte jobbe hardere for å kunne oppnå
samme resultat som en student uten lærevansker.
Ifølge Lov om universitet og høyskole §4-3 5)
«Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell
tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og
utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for
utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å
fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser.
Institusjoner på Svalbard skal så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for
studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som
stilles i den enkelte utdanningen.»
Dette bryter også med Diskrimineringsloven §21: Rett til individuell tilrettelegging for elever og
studenter
«Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet
individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige
opplærings- og utdanningsmuligheter.
Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det
særlig legges vekt på
a)

tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse

b)

kostnadene ved tilretteleggingen

c)

virksomhetens ressurser.»
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En individuell tilrettelegging vil ikke si at de faglige kravene til studenten vil være redusert, men
heller at studenten i samarbeid med sin studiekonsulent finner et undervisningsopplegg eller
eksamensform som vil gjøre opp for denne ulempen som studenten har i forhold til sine
medstudenter uten lærevansker.
Det er en skam at UiT ikke har fulgt denne loven og vi i grå liste ønsker at studentsamskipnaden
skal:
-

Kreve at UiT følger Lov om universitet og høyskole §4-3 5).

-

Sette krav til at UiT samarbeider med eksperter for å sette opp nye føringer på individuell
tilrettelegging for studenter som har behov og krav på det.

-

Kreve at UiT skal granske hvorfor dette ikke har vært praksis tidligere.

