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Orientering Leder 

Ærede parlament! 

Som ventet har dette blitt en veldig annerledes studiestart. Den har vært preget av mange ekstra 
møter og ting som har dukket opp som har tatt tid bort fra det som normalt ville finne sted ved 
semesterstart. Vi har hatt mange innledende møter med våre samarbeidsaktører rundt om UiT og 
samskipnaden, mye man godt kunne gjort unna før sommeren, men hvor det først nå var mulig å 
gjennomføre fysisk. Det har også lagt ekstra press på vårt arbeid at vi har vært redusert fra fem 
personer på kontoret til tre og en halv på grunn av sykdom.  

En rimelig enkel endring jeg vil anbefale neste års arbeidsutvalg er å ikke ha oppstart med hele 
arbeidsutvalget 1. august, men legge den til to uker før semesterstart. Det blir veldig hektisk når 
semesterstart kommer og da er det viktig å ha nok tid til å forberede seg.  
Fadderukene våre har vært veldig flinke og ansvarlige i sitt arbeid, de fortjener mye ros. Det er 
tydelig at de har lagt gode planer og tenkt smittevern hele veien. Det har likevel vært et stort 
negativt fokus fra mediene på fadderukene og jeg er redd samfunnets syn på oss studenter er 
betydelig svekket. Det har blitt mange medieutspill av det og et innlegg nordnorsk debatt, og man 
skal ikke se bort ifra at det kan komme flere. 

Det viktigste er uansett at studentene våre denne høsten får det sosiale utbyttet de trenger.  
Jeg forventer av alle både i normal situasjon og nå at dere tar smittevern seriøst. Denne helgen er 
det ikke unntak fra en-metersregelen eller andre smitte tiltak. Konsekvensen hvis noen blir smittet 
og hvor dårlig det vil reflektere på studentene ved UiT er såpass store at man ikke kan få sagt det 
nok.  

Til slutt vil jeg ønske alle nye velkommen til parlamentet, jeg gleder meg til å bli kjent med dere. 
Ikke nøl med å ta kontakt eller spørre om dere lurer på noe. Selv om vi må være strenge på 
smittevern skal vi få til mange gode debatter og ha det veldig mye gøy.  

Vennlig hilsen 
Herman Siggerud  
Leder  
Ansvarlig for miljø og studentdemokrati og –engasjement. 
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Orientering Nestleder 
 
Kjære parlament! 
I juni før eg starta i vervet mitt var eg på samling med U5 (Leder og nestleiar av 
studentparlamenta/studenttinga ved NTNU, NMBU, UIO, UIB og UIT) i Oslo. Eg deltok og på 
overlapp med tideligare arbeidsutval og representantane frå universitetsstyret på Sommarøy. 
Begge desse samlingane gav mykje motivasjon og inspirasjon til arbeidet mitt det kommande året.  
 
På overlappen på Sommarøy fordelte me ansvarsområder, der eg fekk ansvar for læringsmiljø, 
karriere og arbeidsliv og innovasjon.  
Sidan oppstart av vervet mitt første juli, har eg den første perioden hatt heimakontor. Den 
perioden gjekk til å lesa seg opp på ulike dokument, gjera meg kjent med oppgåvene mine det 
kommande året og litt digitale møte. 
 
I august fekk arbeidsutvalget endelig samlast på kontoret, og verkelig starta i jobben. I perioden 
fram til studiestart har eg jobba mest med arbeidsprogram men og hatt litt møter, både fysiske og 
digitale.  
 
Desse møtene har vært med studentliv v/Jonas, campustingene, samskipnaden, innsatsgruppe for 
undervisning, rektoratet, utvida ledermøte og avdeling for IT, samt kurs i den nødvendige samtalen 
med Ansvarsfull v/Marte S.  
Den 10. august var eg så heldig at eg fekk snakka om parlamentet på den digitale velkomst 
markeringa til dei internasjonale studentane.  
 
Med venleg helsing 
Marte Rolfsnes Bjørkheim 
Nestleiar 
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Orientering Velferdsansvarlig 
 

Ærede Parlament,  
Grunnet en langtidssykemelding fra mandag 03.08.20-28.08.20, vil denne orienteringen være 
svært kort.  
Jeg har i første periode deltatt på overlapp med det arbeidsutvalget for 2019/20 og 2020/21, på 
Sommarøy. Dette var en viktig, lærerik og sosial samling. På denne overlappen, ble de ulike 
arbeidsområdene for perioden valgt.  Her fikk jeg ble tildelt velferd, internasjonalisering og 
likestilling og mangfold. Jeg fikk samt ansvar for campus Narvik.  
Videre har jeg deltatt på et par AU-møter over teams/skype for å holde kontinuiteten oppe.  
 
Til sist har jeg også deltatt på lunsj med samskipnadens studentrepresentanter og de resterende 
medlemmene av arbeidsutvalget. Dette ble gjort for å legge et grunnlag for et videre samarbeid, 
og diskutere ulike ideer.  
 

Med vennlig hilsen,  

Vetle Solodden Lier, 

Velferdsansvarlig  

Studentparlamentet ved UiT 
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Orientering forskning-, Utdanning- og 
Digitaliseringsansvarlig 
 

Ærede parlament, 

Jeg håper alle i Studentparlamentet har det bra i disse spesielle tidene. Det er en god stund siden 
konstituerende møte og det har skjedd mye på tiden så jeg ønsker på forhånd å beklage for en 
lang orientering. 
 
Overlapp Sommarøy 
Arbeidsutvalget, samt representantene i Universitetsstyret, hadde en helg på Sommarøy satt av til 
overlapp. Personlig opplevde jeg overlapp som en viktig helg som ga stort faglig og sosialt utbytte. 
 
Første punkt på planen var selvfølgelig å internt konstituere Arbeidsutvalget medfølgende 
fordeling av ansvarsområder. Jeg opplevde at AU hadde god dialog på området og at det var stor 
enighet om fordelingen. Vi hadde en ryddig prosess og så vidt jeg kan forstå ble alle tanker gitt 
rikelig med mulighet til å luftes. 
 
Jeg har siden har ansvarsområdene Forskning, Utdanning, og Digitalisering. I tillegg er jeg 
kontaktperson i AU for Campustinget i Harstad. Det var et godt faglig overlapp for disse 
ansvarsområdene mellom meg og Forskning- og Utdanningsansvarlig av AU 2017/2018, samt et 
praktisk overlapp med Forskning- og Utdanningsansvarlig av AU 2019/2020. Svært lærerikt var 
også besøket og muligheten til å bli kjent med Kenneth Ruud, prorektor for Forskning og Utvikling, 
og Wenche Jacobsen, prorektor for Utdanning. 
 
Videre var det mye generell opplæring ila. helgen som virker å komme godt med i vervet, og jeg 
forlot helgen med et ønske om å begynne på arbeidet umiddelbart. 
 
Arbeidsprogram 
Jeg har selvfølgelig lagt ned mye arbeid i arbeidsprogrammet som legges frem ved dagens møte, 
spesielt under kapitlene Forskning, Utdanning, og Digitalisering. Arbeidet begynte med 
videreføring av en del tidligere mål som ikke er oppnådd, videre har mål blitt konstruert utifra 
valgprogram og medfølgende målsetninger.  
 
Reise til Harstad 
Da det ble klart at jeg skulle være kontaktperson for et Campusting satte jeg et mål om få besøkt 
dem i forkant av ferdigstilling av arbeidsprogrammet. Dette første til en helgetur til Harstad 14. - 
16. August hvor jeg fikk gleden av å bli kjent med Leder og Nestleder i Campustinget, 
Campusrepresentanter til Studentparlamentet, Leder i HSI, og noe av Styret i Oppstarten. 
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Under besøket fikk jeg gode kommentarer arbeidsprogrammet, spesielt kapitlet «Campus 
Harstad» som i stor grad ble skrevet i dialog med Campustinget. 
 
Første møte med Rektoratet 
Arbeidsutvalget har hatt møte med Rektoratet. 
 
Første møte i SUV (Strategisk Utdanningsutvalg) 
Jeg har deltatt på mitt første møte i SUV siden konstituerende, da som vara for Vetle Soldodden 
Lier. Det var veldig givende å få delta på disse møtene så fort som mulig. 
 
SUV behandlet saker ang. fordeling inkludert Fyrtårnmidler som ble tildelt prosjektet MAJAK: Det 
Russiske Læringsfyrtårnet. SUV tok også opp mandat for Studieprogramledelsen hvor det har blitt 
satt et skriftlig fokus på ansvaret for studentrepresentasjon. Dette skal behandles videre, men kan 
trolig bli viktig i arbeidet med å løfte kvaliteten på alle UiTs studier til samme nivå. 
 
Forberedelse til U5 besøk 
Arbeidsutvalget får besøk av ledelsen i de andre Arbeidsutvalgene i U5 nå i høst. Vi ønsker da å 
vise frem både den fantastiske byen Tromsø er og det fine Universitetet vårt. 
 
Jeg har forsøkt å bistå i denne planleggingen så godt som mulig. 
 
Forberedelse til Studentparlamentsmøte 
Selvfølgelig har det også gått med noe tid på forberedelser til denne helgen og akkurat dette møtet. 
 
Utenom å skrive denne orienteringen har det vært en del saksfremlegg fra AU som 
sommerfullmakt, møteplan, o.l.  I tillegg har det selvfølgelig vært en del ekstra planlegging for 
helgen rundt møtet. 
 
 
 
Spørsmål til orienteringen tas imot med glede. 
Med vennlig hilsen, 
Forskning-, Utdanning-, og Digitaliseringsansvarlig 
Victor Zimmer 
vzi002@uit.no 
 
 
 
“I have only made this letter longer because I have not had the time to make it shorter.” 
— Blaise Pascal, mathematician and physicist. 
 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
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Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 

 

Arbeidsutvalget har ikke benyttet sommerfullmakten til å ta noen beslutninger utover det normale 
mandat for utvalget. Sommerfullmakten er likevel å anse som et viktig verktøy fra AU sin side og 
Parlamentet takkes for tilliten. 
 
Spørsmål ang. sommerfullmakten kan rettes til au@sp.uit.no 
  

SAK 12-2021 Sommerfullmakt 

mailto:au@sp.uit.no
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Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 
Arbeidsprogrammet legger føringer for hva Studentparlamentet og arbeidsutvalget skal jobbe 
med denne perioden. 
 
Se vedlegg for arbeidsutvalget (AU) sitt forslag til arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet vil bli 
presentert av AU i møtet. 
 
Vedlegg: 
Forslag til arbeidsprogram 2020/2021 
 
Forslag til vedtak:  
Arbeidsprogrammet vedtas slik det foreligger. 
 

 

 

 

  

SAK 13-2021 Studentparlamentets arbeidsprogram 2020/2021 
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SAK 14-2021 Budsjett 2020/2021 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Studentparlamentet skal vedta hvordan midler parlamentet mottar fra UiT skal disponeres. 
 
Arbeidsutvalget har sammen med organisasjonskonsulenten utarbeidet vedlagt forslag til budsjett for 
2020/2021.  
 
Driftsregnskapet for studentparlamentet for foregående år er tatt med som sammenligningsgrunnlag. 
Revidert utgave av dette vil bli lagt fram på et fremtidig parlamentsmøte. 
 
Kort om regnskapsåret 2019/2020: 
 
35200 Tilskudd fra UiT: kr 240.000,- er tilskudd for Campustinget i Finnmark, og kr 199.750,- er 
tilskudd for Campustinget i Finnmark. 
 
35900 andre inntekter: er tilskuddet til AnsvarsFull fra helsedirektoratet, samt kr 5.000,- som er 
tilbakebetalt fra en forening ved UiT som er lagt ned. 
 
66450 Andre honorarer: Dette er honorar til KOK og ordstyrer, samt edruvakter til julebord. 
Honorarer i forbindelse med kursvirksomhet går også under denne posteringen. 
 
Tilskudd studentdemokrati Finnmark: Postert med høyere sum enn budsjettert grunnet sen 
utbetaling av driftstilskudd 1. termin. 
 
68100 Telefon: Posten er noe høyere enn budsjettert grunnet kjøp av en ny telefon. 
 
73510 Overlapp: Posten er noe høyere enn budsjettert, men vil bli korrigert da UiT skal dekke kr. 
7334,49,-, noe som gjør at det totalt ble brukt kr. 29.965,51,-. 
 
73505 konferanser og seminarer: posten går noe over budsjett, grunnet en gammel faktura som 
tilhørte et tidligere AU. 
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Kommentarer til budsjettet: 
 
Budsjettet legger opp til et underskudd for perioden på drøyt kr 10.264,-. Differansen tas fra 
studentparlamentets oppsparte egenkapital. Hovedårsaken er underforbruk i fjoråret grunnet 
pandemien. 
 
35200 Tilskudd fra UiT: Det er totalt søkt om kr 3.300.000,- i tilskudd fra UiT. Det er søkt om kr 
230.500,- til Campustinget i Harstad og kr. 160.000,- til Campustinget i Finnmark. 
Studentparlamentets budsjettår følger det akademiske året (fra 01.07 ett år til 30.06 det 
påfølgende året). UiTs budsjettår følger kalenderåret, dermed vil første termin for disse midlene 
utbetales i første halvår av 2021. 
 
 
35900 Andre inntekter: Studentparlamentet har for 2020-2023 fått en treårig tildeling fra 
helsedirektoratet på kr 1.000.000,- for det rusforebyggende prosjektet AnsvarsFull. Første tildeling 
er allerede kommet inn. 
 
Tilskudd gitt til rusprosjektet videreføres i sin helhet til samskipnaden som står for 
administreringen av økonomien i prosjektet. 
 
50100 Faste lønninger: I denne posteringer inngår lønnskostnader for 4 AU medlemmer og 3 
campustingledere. 
 
70350 Studentparlamentets aktivitetsfond: Ønskelig med en økning i denne posten, da AU 
ønsker å markedsføre muligheten for at parlamentsmedlemmer kan søke om midler for å delta på 
relevante konferanser. 
 
73505 Konferanser og seminarer: Gjort en økning fra tidligere år på kr 30.000,- da vi ser at 
parlamentets kick-off spiser store deler av potten og det er ønskelig med mer rom for å gjøre andre 
slike seminar.  
 
73614 Promotering: Vi ser behovet for å gjøre parlamentet mer synlig for den vanlige student, og 
ser dermed et behov for å øke potten for promotering. 
 

 
Vedlegg:  
Forslag til budsjett 2020/2021, sendt sammen med sakspapirene i eget dokument. 
 
Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet vedtar budsjettet for 2020/2021 slik det foreslås fra arbeidsutvalget. 
 
  



Budsjettrevidering

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2020/2021 Budsjett 2019/2020 Regnskap 2019/2020 (uferdig) per 01.07.2019

35100 Tilskudd fra NSO 472 057,00kr              

35200 Tilskudd fra UiT 3 300 000,00kr                           3 191 000,00kr                           3 191 000,00kr                             

35300 Tilskudd fra studentsamskipnaden -kr                                            -kr                                            -kr                                                    

35900 Andre Inntekter 1 000 000,00kr                           800 000,00kr                              1 005 000,00kr                                   

SUM DRIFTSINNTEKTER 4 300 000,00kr                          3 991 000,00kr                          4 668 057,00kr                                   

DRIFTSKOSTNADER

FASTE UTGIFTER

50100 Faste lønninger 1 800 000,00kr                           1 755 524,00kr                           1 778 623,00kr                                   

51700 Lønnsrefusjoner -kr                                            -kr                                            -

51900 Avsetning feriepenger 216 000,00kr                              210 662,88kr                              213 434,76kr                                      

54100 Arbeidsgiveravgift 142 200,00kr                              138 686,40kr                              180 801,14kr                                      

54110 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 17 064,00kr                                16 642,37kr                                16 861,46kr                                        

66400 Revisjonshonorar 30 000,00kr                                30 000,00kr                                27 625,00kr                                        

66450 Andre honorarer 35 000,00kr                                25 000,00kr                                31 500,00kr                                        

Tilskudd studentdemokrati Harstad 230 500,00kr                              199 750,00kr                              199 750,00kr                                      

Tilskudd studentdemokrati Finnmark 160 000,00kr                              160 000,00kr                              240 000,00kr                                      

Rusprosjekt - samarbeid NAS 1 000 000,00kr                           800 000,00kr                              1 000 000,00kr                                   

Delsum 3 630 764,00kr                          3 336 265,64kr                          3 688 595,36kr                                   

DRIFTSUTGIFTER

67100 Kontorutgifter 15 000,00kr                                25 000,00kr                                20 706,72kr                                        

67600 Abonnement 12 000,00kr                                10 000,00kr                                8 501,00kr                                           

68100 Telefon 15 000,00kr                                15 000,00kr                                21 315,50kr                                        

67900 Diverse kostnadner 20 000,00kr                                20 000,00kr                                17,00kr                                                

Delsum 62 000,00kr                                70 000,00kr                                50 540,22kr                                        

REISEUTGIFTER

70350 Studentparlamentets aktivitetsfond 30 000,00kr                                20 000,00kr                                9 125,00kr                                           

70301 Andre reisekostnader 205 000,00kr                              230 000,00kr                              166 385,78kr                                      

Delsum 235 000,00kr                              250 000,00kr                              175 510,78kr                                      

MØTEUTGIFTER

73201 Servering møter 35 000,00kr                                35 000,00kr                                26 942,45kr                                        

73509 AU-møter 8 000,00kr                                  8 000,00kr                                  1 794,90kr                                           

73510 Overlapp 30 000,00kr                                30 000,00kr                                37 300,00kr                                        

73505 Konferanser og Seminar 130 000,00kr                              100 000,00kr                              103 838,50kr                                      

Delsum 203 000,00kr                              173 000,00kr                              169 875,85kr                                      

VALG OG PR

73611 Valgavvikling 20 000,00kr                                30 000,00kr                                4 030,28kr                                           

73612 Aksjoner og Prosjekter 20 000,00kr                                25 000,00kr                                3 066,00kr                                           

73500 Servering utadrettet virksomhet 10 000,00kr                                10 000,00kr                                477,20kr                                              

73613 Gaver 1 000,00kr                                  2 000,00kr                                  -kr                                                    

73614 Promotering 60 000,00kr                                50 000,00kr                                12 680,00kr                                        

Delsum 111 000,00kr                              117 000,00kr                              20 253,48kr                                        

SOSIALT

73715 Julebord 25 000,00kr                                25 000,00kr                                19 096,72kr                                        

73716 Sommerfest 25 000,00kr                                25 000,00kr                                -kr                                                    

73717 Andre sosiale tiltak 10 000,00kr                                10 000,00kr                                526,00kr                                              

Delsum 60 000,00kr                                60 000,00kr                                19 622,72kr                                        

KOMITEER

73818 Møteutgifter 4 000,00kr                                  6 000,00kr                                  -kr                                                    

73819 Prosjekter -kr                                            -kr                                            -kr                                                    

Tilskudd til lag/foreninger -kr                                                    

Delsum 4 000,00kr                                  6 000,00kr                                  -kr                                                    

FINANSINNTEKTER

80701 Renteinntekter -kr                                            -kr                                            513,65kr                                              

FINANSKOSTNADER

Rentekostnader

81300 Betalingsgebyrer 4 500,00kr                                  5 000,00kr                                  3 334,20kr                                           

Delsum 4 500,00kr                                  5 000,00kr                                  3 334,20kr                                          

SUM DRIFTSKOSTNADER 4 310 264,00kr                          4 017 265,64kr                          4 128 246,26kr                                   

Sum inntekter 4 300 000,00kr                          3 991 000,00kr                          4 668 057,00kr                                   

Sum kostnader 4 310 264,00kr                          4 017 265,64kr                          4 128 246,26kr                                   

Driftsresultat 10 264,00-kr                                26 265,64-kr                                539 810,74kr                                      
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Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 
Studentparlamentsmøtene ledes av en egen møteleder (ordstyrer). På konstituerende møte ble 
møteleder valgt, men det må også velges varamøteleder. Det er en fordel at varamøteleder har 
erfaring med å lede møter. 
 
Forslag til vedtak: 
 [person A] velges som varamøteleder 

 

SAK 15-2021 Valg av varamøteleder 
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SAK 16-2021 Valg til universitetsbibliotekets styre 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 
Bibliotekstyret er det øverste styret for universitetets mange bibliotek, samt fem faggrupper. Her 
har studentene to representanter. Funksjonstid for vervet er 05.09.2020 – 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. 
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SAK 17-2021 Valg til strategisk utdanningsutvalg 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Strategisk utdanningsutvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen 

utdanningsvirksomheten og skal bidra til å koordinere utdanningsrelaterte aktiviteter på tvers av 

organisasjonen. Strategisk utdanningsutvalg har det siste året blant annet jobbet med 

digitalisering av undervisning og eksamen, fleksibel utdanning og studiekvalitet.  

 
Studentparlamentet skal velge to representanter til Strategisk utdanningsutvalg ved UiT, med 

funksjonstid fra 05.09.2020 til 31.07.2021 

 

Arbeidsutvalget foreslår at den ene av plassene tilgodeses utdanningspolitisk ansvarlig i 

arbeidsutvalget. Utvalgets mandat samsvarer i stor grad med utdanningspolitisk ansvarlig sine 

arbeidsoppgaver. 

 

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv. 

 

Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som studentrepresentanter til 

utdanningsstrategisk utvalg, med [person 3] og [person 4] som vara. 
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SAK 18-2021 Valg av studentrepresentant til 
forskningsstrategisk utvalg 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Forskningsstrategisk utvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen 

forskning og forskerutdanning, og skal bidra til å koordinere forskningsrelaterte aktiviteter på 

tvers av organisasjonen. 

Studentparlamentet skal oppnevne en representant til Forskningsstrategisk utvalg ved UiT, med 

funksjonstid fra 05.09.2020 – 31.07.2021. 

 

Utvalget består av Prorektor for Forskning, prodekaner for alle fakulteter og en 

studentrepresentant.  

 

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv. 

Arbeidsutvalget ønsker at vervet i forskningsstrategisk utvalg skal bekles av utdannings- og 

forskningsansvarlig i arbeidsutvalget. 

 

Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] til studentrepresentant i forskningsstrategisk utvalg, med 
[person 2] som vara. 
 
  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

  
 

SAK 19-2021 Valg av vara til læringsmiljøutvalget 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 
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. 
 

  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

SAK 20-2021 Valg til likestilling- og mangfoldutvalget 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
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 05.09.2020 

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. 

 

  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

SAK 21-2021 Oppnevning til universitetets priskomité 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Universitetets priskomité har ansvar for å avgjøre vinnerne av de fem prisene som deles ut ved 
UiTs årsfest. I komiteen sitter to studenter. 
 
Prisene er: 

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

 
Utvalget møtes det antall ganger som er nødvendig for å komme med en innstilling. 
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet oppnevner [person 1] og [person 2] til priskomiteen, med [person 3] og 
[person 4] som vara 
 

  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

SAK 22-2021 Valg av studentrepresentanter til 
skikkethetsnemnda 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Studentparlamentet skal velge to studentrepresentanter til universitetets skikkethetsnemnd. 
Funksjonstid er fra 05.09.2020 – 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 vitenskaplige 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. 
  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

SAK 23-2021 Valg til UiTs valgstyre 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

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

valgstyre. Funksjonstid er 05.09.2020– 31.07.2021. 

 

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. 

 
  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

SAK 24-2021 Valg av studentrepresentanter til UiTs 
bærekraftskomité 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
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.  
 

  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

SAK 25-2021 Valg av representant ressursteam utdanning 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
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 05.09.2020– 31.07.2022. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i ressursteam utdanning.  
 

  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

SAK 26-2021 Valg til komité for semesteravgiftsfordeling 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Studentparlamentet skal ifølge Reglement for Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske 
universitet §13.1 velge fire representanter og to vararepresentanter til komité for 
semesteravgiftsfordeling. Velferdsansvarlig er utvalgets leder og velges ikke. 
Studentparlamentets organisasjonskonsulent er utvalgets sekretær, men har ikke stemmerett.  
 
Komitéen har innstillingsmyndighet i bevilgningssaker, og er ansvarlig for behandlingen av 
søknader i forbindelse med semesteravgiftsfordeling både på høst- og vårsemesteret, samt 
fortløpende søknader.  
 
Reglement for tildeling av støttemidler er tilgjengelig på Studentparlamentets hjemmesider. 
 
I henhold til §5.1 i studentparlamentets reglement skal ikke campus Harstad og campus Narvik 
omfattes av den semesteravgiftsfordelingen som gjøres av studentparlamentet. Arbeidsutvalget 
mener at som en konsekvens av dette ikke skal sitte studenter med tilhørighet til campus i 
Harstad og campus i Narvik sitte i semesteravgiftskomiteen. 
 

Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger [person 1], [person 2], [person 3] og [person 4], med [person 5] og 
[person 6] som vara, som representanter til komité for semesteravgiftsfordeling. 
 

 
  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

SAK 27-2021 Delegasjon til LMNSO 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 
Norsk studentorganisasjon(NSO) har ekstraordinært landsmøte 31. oktober til 1. november. Det 
er hovedscenen for norsk studentpolitikk og som et nordlig ytterpunkt i universitetssektoren er 
det avgjørende at vi deltar med motiverte og flinke representanter for UiT – Norges arktiske 
universitet. 
 
Vi må velge 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.  
 
Arbeidsutvalget foreslår å velge delegasjon samlet for å sikre representasjon fra alle lister og 
campusting. 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 varalisten.  

 
Delegasjonen: 
 
Finnmark-  Martyna Banaszek 
Narvik-   Sivert Anfeltmo 
Harstad-  Rune Olsen 
VA-   Ole Andreas Myhrer Smith 
Grå-    Ørjan Johansen  
Sosdem-  Haakon Nybø 
Sosdem-  Hedda Riisnæs 
Moderat-  Jonas Dahlberg Toft 
Moderat-  Marte Rolfnes Bjørkheim  
Moderat-   Victor Zimmer  
Moderat-  Herman Siggerud  
 
  



 
 
 
 
 

28.08.20 
 
 

 

SAK 28-2021 Møteplan for høsten 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

 
 
Arbeidsutvalget foreslår følgende plan for Studentparlamentet semesteret H2020 bestående av 
fire parlamentsmøter og én juleavslutning. 
 
 

Lørdag    5. September  

Torsdag  8. Oktober  

Torsdag  5. November Høstfordeling 

Torsdag  3. Desember  

Lørdag    5. Desember Juleavslutning 

 
Forslag til vedtak: 
Møteplan for høsten vedtas slik den foreligger 



 
 
 
 
 

03.09.20 
 
 

 
 
 

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

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
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) 

 



 
 
 
 
 

04.09.20 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

SAK 30-2021 Valg av studentrepresentanter til Innstillingsutvalg for ansettelse 
av rektor ved UiT Norges arktiske universitet 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Det skal være ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet fra 01.08.2021. Universitetsstyret 
vedtok 27.08.2020, sak S 33/20, at det skal opprettes et innstillingsutvalg som tar ansvar for hele 
innstillingsprosessen fram mot ansettelse, fra utlysning av stillingen til fremme av innstilling til 
ansettelse ovenfor Universitetsstyret. Blant oppgavene som skal ivaretas er å bidra til at mulige 
kandidater velger å søke stillingen, vurdering av søkere, gjennomføring av intervjuer og eventuelt 
testing av kandidater, innhenting av referanser, og å utarbeide rapport og innstilling til 
Universitetsstyret. 
 
Utvalget skal inkludere 2 studentrepresentanter oppnevnt av Studentparlamentet. Videre skal 
utvalget som helhet legges frem for Universitetsstyret og det er et vedtatt ønske om at utvalget 
har balansert kjønnssammensetning, campustilhørighet, og organisatorisk plassering. 
 
Administrasjonen har bestilt at Studentparlamentet oppnevner studentrepresentanter og ser 
gjerne at Studentparlamentet peker ut 3-4 kandidater, gjerne i prioritert rekkefølge. Kandidatene 
kan gjerne være av forskjellig kjønn og ha tilknytning til enheter og campus. 
 
Vervet er honorert i samsvar med gjeldende retningslinjer. Dette innebærer kr 186,- per time for 
medgått møtetid og én time forberedelse per møtetime. Det honoreres på timesbasis for 
eventuelt arbeid utenom møter. 

Forslag til vedtak:   
Studentparlamentet oppnevner følgende representanter til Innstillingsutvalg for ansettelse av 
rektor ved UiT Norges arktiske universitet.  
 
[Person 1] velges som kvinnelig representant. 
[Person 2] velges som mannlig representant. 
[Person 3] velges som kvinnelig vararepresentant. 
[Person 4] velges som mannlig vararepresentant. 
 



 
 
 
 
 

04.09.20 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

SAK 31-2021 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for samiske 
studier 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 05.09.2020 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Studentparlamentet skal velge én person til styret i senter for samiske studier. Funksjonstid er fra 
01.08.19 – 31.07.20. 
 
Senter for samiske studier er organisert som et faglig senter på linje med instituttene ved HSL-
fakultetet. Senter for samiske studier ivaretar oppgaver som skal styrke flerfaglig samisk- og 
urfolksrelatert forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av disse aktivitetene og 
øke rekrutteringen av studenter og forskere. Senteret har et omfattende nettverk av 
samarbeidsinstitusjoner utenfor UiT, lokalt, nasjonalt og globalt. 
 
Det har vært praksis at Samisk Studentforening (SSDN) har innstilt kandidat til SESAM-styret. 
 
Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg. 

Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet velger Jonill Margrethe Fjellheim Knapp som fast representant i SESAM-styret. 
Ingrid Sundberg velges som vara. 
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