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Orientering Leder 
  
Ærede Parlament!  
Igjen er vi samlet for parlamentsmøtet og for det som er for mange høstens 
høydepunkt, nemlig fordelingen av semesteravgiftsmidler.  
Som vanlig har det vært svært hektisk og mye spennende arbeid har blitt gjort. Vi har 
gjennomført de månedlige møtene med studentutvalgene og campustingene. Med 
studentutvalgene er vi godt i gang med å diskutere blant annet toalett avis. Saken er ikke 
tatt opp med Rektoratet og BEA enda, men vi nærmer oss.  
 
En av grunnene til at en slik toalettavis er viktig er at vi i AU i tillegg til studentutvalgene 
ikke opplever å ha så god kontakt som vi burde ha med vanlige studenter og til og med 
noen av våre egne tillitsvalgte. Tidligere har et viktig tiltak for å styrke tillitsvalgte vært å 
arrangere en «tillitsvalgtkonferanse», det har vi også vedtatt i arbeidsprogrammet at vi 
skal gjøre. I år og i fjor har det vist seg at vi ikke har nådd tilstrekkelig ut og heller ikke 
har oversikt over hvem de tillitsvalgte er til å arrangere konferansen. Vi har tatt denne 
problematikken opp med rektoratet og på sikt vil vi kunne innføre en bedre oversikt på 
nett for «vanlige» studenter, samt et system hvor vi i AU kan se hvem de tillitsvalgte er. I 
mellomtiden jobber vi med å forberede kommunikasjonen vår til tillitsvalgte og 
studenter gjennom den nevnte toalettavisen. Der er ambisjonen at vi deler den mellom 
parlamentet og studentutvalgene så vi alle når ut og at vi vil dele arbeidet med 
produksjon og distribusjon.  
 
Som vanlig har vi gjennomført en del av våre faste møter, vi har hatt formøte med 
universitetsstyrerepresentantene våre før møtet deres 29.10.2020. Vi har hatt møter i 
delegasjonen til LMNSO 2020. Jeg hadde et kort møte med Henrik Asheim for å snakke 
om den kommende stortingsmeldingen for studentmobilitet og forsøke å få litt 
oppmerksomhet fra media på det. Selv om media ikke responderte var møtet godt, og 
jeg er spent på å se hva meldingen inneholder. Vi hadde også samme dag et kortere 
besøk av Jonas Økland fra NSO.  
 
Lørdag 24.10. hadde vi strategiseminar hvor vi så på status i en del saker vi har jobbet 
med, og hvordan vi skal planlegge de kommende månedene. Det er ingen tvil om at 
tiden går fortere enn gjennomslagene og da er vi helt nødt til å ha en god strategi for å 
kunne prioritere sakene vi velger å jobbe med. Dessverre er hverdagen vår preget av 
mye ekstra arbeid og saker som dukker opp som følge av korona. Mye av dette er ikke 
synlig, men f.eks. selv det å få tillatelse til å avholde et parlamentsmøte krever 
uforholdsmessig mye ressurser.  
 
Før dette møtet har jeg også fulgt opp saken fra forrige møte rundt manglende 
orienteringer. Der har jeg gleder av å si at vi har mottatt orientering fra både 
samskipnadsstyret og universitetsstyret. Dette er jo også selvfølgelig forventet at 
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kommer på hvert møte, samt at de skriftlige orienteringene skal inneholde all relevant 
informasjon fra forrige skriftlige orientering ble skrevet.  
 
Det siste jeg har gjort før jeg skrev orienteringen min er å forberede meg til 
studentpolitisk toppmøte. Der er et av hovedtemaene potensielle endringer i UH-loven 
med de forslagene Aune-utvalget har kommet med. Det er et svært krevende og 
omfattende område å jobbe med, men med den store betydningen den kan ha for UiT 
studenters hverdag er det også viktig. Orienteringsbolken er ikke riktig sted å diskutere 
en så omfattende sak, men kom veldig gjerne til meg om det er noe der dere brenner 
inne med.  
 
Vennlig hilsen 
 
Herman Siggerud  
Leder  
Ansvarlig for miljø, og studentdemokrati og –engasjement.  
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Orientering nestleiar 
Kjære Parlament! 
Sidan sist har eg hatt mykje møtevirksomhet med diverse instansar og utval som vanleg.  
 
Ressursteam for utdanning 
Eg har deltatt på og innleda ressursteam for utdanning sin nettsamling som blei avholdt 
21 oktober. Temaet for den nettsamlinga var; Hvordan kan vi møte studentenes behov for 
tilhørighet i en pandemi-situasjon? I innledninga til arrangementet fekk eg snakka litt om 
korleis studentar opplev sin muligheit for tilhøyighet no under pandemien, med eit særleg 
fokus på nye studentar. Ressursteamet var fornøyd med oppmøtet på ca 70 stykk og såg 
nytte i å avholda sånne samlingar, derfor har teamet planlagt at me skal avholda 2-3 
samlingar til våren, med ulike tema.  
 
Mandat for Studentombudet 
Ingenting nytt å melda i denna saken per dags dato, neste møte er satt til 18.11. 
 
Verdensdagen for psykiskhelse 
Verdendagen for psykisk helse har blitt markert. Der laga eg og Marte frå Ansvarsfull litt 
videoar om psykisk helse ilag, samt at me fekk andre på institusjonen til å bidra. Etter 
planen skulle me og ha eit arrangement på driv, men da blei ikkje avholdt grunna pandemi 
situasjonen som var i Tromsø 
 
Ruspolicy for Studentparlamentet 
Eg har utarbeida ein ruspolicy for parlamentet, for å bevisstgjera parlamentet på 
alkoholkonsumet vårt innad i parlamentet.  
 
Landsmøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO)  
Laurdag 31 oktober er det ekstraordinært digitalt landsmøte i NSO. Eg er delegasjonsledar 
for UiT og har sidan sist parlamentsmøte organisert den praktiske som skal til for at me i 
UiT delegasjonen skal kunna samlast her i Tromsø på ein trygg og hensiktmessig måte. 
Det har og blitt avholdt to formøter så langt for delegatane.  
 
Strategiseminar 
Arbeidsutvalet har hatt strategiseminar der me har prøvd å prioritera korleis me skal 
jobba med dei ulike punktene våre i arbeidsprogrammet i tida framover.  
 
Arctic Innovation Week 
19-25 oktober har det vært arctic innovation week her i Tromsø. Eg deltok på UiT sitt 
arrangement på Driv, som handla om studentinnovasjon på UiT.  
 
Når alt håp er ute, men eg bur i Tromsø og blir inne. 
Marte Rolfsnes Bjørkheim 
Mbj085@uit.no/nestleder@sp.uit.no 
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Orientering Velferdsansvarlig 
 
Ærede parlament, kjære alle sammen 
 
Siden sist har jeg dessverre ikke fått gjort alt det jeg skulle. Dette er grunnet en 100 % 
sykemelding jeg hadde i perioden 08.10.20- 23.10.20. Sykemeldingen er nå over, og jeg 
har begynt å jobbe 100 % igjen.  
 
Innenfor velferd har jeg jobbet med årets høstfordeling, og det er forøvrig her jeg har brukt 
desidert mest tid denne perioden. Semesteravgiftskomiteen har hatt flere møter, hvor vi 
har bestemt oss for hvordan vi mener pengene bør fordeles. Arbeidet har vært godt, og 
det har blitt lagt ned en stor innsats. I tillegg til møtene har jeg brukt tid på å kontakte 
foreninger som semesteravgiftskomiteen har hatt spørsmål til, eller har ønsket mer 
dokumentasjon fra.  
 
Innenfor internasjonalisering har jeg, sammen med Leder Herman Siggerud, deltatt på 
møte med SAIH Tromsø. Temaet for møtet var Students at risk, som er SAIH-kampanjen 
for 2021. Det vil utover høsten blir flere møter om denne kampanjen, og SAIH Tromsø og 
arbeidsutvalget skal sammen bestemme hvordan denne kampanjen skal markeres på 
UiT.  
 
Innenfor likestilling og mangfold har det per dagsdato ikke vært noen møter siden siste 
parlamentsmøte. Det vil derimot utover semesteret være flere møter i likestillings og 
mangfoldsutvalget, hvor blant annet årets fadderundersøkelse skal diskuteres.   
 
I tillegg til ansvarsområdene, har hele arbeidsutvalget deltatt på et strategiseminar. Målet 
med dette seminaret var å bestemme oss for hvordan vi skal jobbe med 
arbeidsprogrammet for 20/21. Dette var et godt seminar, og vi har nå laget en god plan 
for arbeidet videre.  
 
Vi snakkes!  
 
«Don`t worry, be happy» 
 
Med vennlig hilsen,  
Vetle Solodden Lier  
Velferdsansvarlig  
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Orientering forskning-, Utdanning- og 
Digitaliseringsansvarlig 
Ærede parlament, 
 
Dette er perioden med kortest tidsrom mellom møtene i Studentparlamentet og likevel 
savner jeg allerede å se dere alle sammen. 
 
I forrige orientering nevnte jeg at det har vært arbeid med saken ang. Skrivesenteret, dette 
har nå kommet opp i SUV, blitt tatt opp i rektoratsmøte, og sendt til 
Universitetsbibliotekenes styre. 
 
Forskningsetisk Utvalg (FESU) 
I forskningsetisk utvalg har vi hatt møte med en part i en pågående konfidensiell sak. Det 
er flere møter igjen før saken kan tas stilling til på riktig datagrunnlag, men jeg opplever 
at utvalget gjør en veldig grundig jobb og legger godt til rette for at jeg som 
studentrepresentant kan bidra med relevante spørsmål fra studentenes side av saken. 
 
Jeg koordinerer også med vara for å se til at han har innsikt i saken på så godt nivå som 
mulig. 
 
Strategisk Utdanningsutvalg (SUV) 
Ved denne månedens møte i SUV har vi hatt flere viktige saker. 
 
Vi har fått en presentasjon av DigSam, et DIKU-støttet prosjekt for digital 
sikkerhetskompetanse i helse- og sosialsektoren. Prosjektet virker veldig interessant og 
kan bidra positivt til kompetansen studenter opparbeider seg ved UiT. Det er enighet om 
at SUV skal holdes orienterert om fremgangen i prosjektet. 
 
Vi har prioritert prosjekter til finanisering over strategisk fond hvor mange, om ikke alle, 
er av dem er av viktighet for studentene. Studentrepresentantene har spesielt støttet opp 
om Skrivesenteret v/ HSL og Universitets-NAV prosjektene, samt prosjekter for utvikling 
av studier som kan støtte opp om et bærekraftig Nord-Norge. 
 
Vi har blitt orientert om Råd for samarbeid med arbeidslivet som er to råd hvor det sitter 
sentrale i UiT og arbeidslivet med mål om å bedre samarbeidet. Arbeidet er absolutt 
positivt, eneste som er å utsette på er at de har valgt å oppnevne studentrepresentanter 
utenom Studentparlamentet. Dette har jeg som studentrepresentant reagert på og jeg 
kommer til å opprettholde dialog med ansvarlig for rådene i håp om å løse dette.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

29.10.20 
 
 

 
 
 

Ressursteam for Utdanning 
Jeg har deltatt på mitt første møte som fast studentrepresentant i Ressursteam for 
Utdanning. Det var en del snakk om et Webinar ressursteamet har avholdt og 
 
Campustinget i Harstad (CTiH) 
Det har ikke vært møte i Campustinget i Harstad siden forrige orientering, men jeg har 
vært i dialog med Campustingleder. Vi har et ønske om å sette opp et møte med 
ordføreren i Harstad kommune for å snakke om hvordan studenter bedre kan integreres 
i lokalmiljøet. 
 
LMNSO Delegasjonen 
Jeg har deltatt på, og ledet ett, formøte for UiTs delegasjon til Landsmøtet (LM) i Norsk 
Studentorganisasjon (NSO). Det har blitt gått igjennom sakspapirer. 
 
Strategiseminar med Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget har hatt en helg med strategiseminar og jobbet sammen for å få oversikt 
over hvordan vi jobber med arbeidsprogrammet og ansvarsområdene våre.  
 
Kurs for tillitsvalgte studenter ved NT-fakultetet 
Jeg har presentert Studentparlamentet ved NT fakultetets tillitsvalgtkonferanse etter 
invitasjon fra NTs Prodekan for Utdanning (Annfrid Sivertsen). Konferansen hadde et 
veldig oppmøte og jeg opplevde at de fikk en bedret forståelse av hva Studentparlamentet 
er og hva vi kan gjøre for de tillitsvalgte. 
 
 
Spørsmål til orienteringen tas imot med glede. 
Med vennlig hilsen, 
Forskning-, Utdanning-, og Digitaliseringsansvarlig 
Victor Zimmer 
vzi002@uit.no 
 
 
“Det finnes mye midler så da skal det være en del lettere” 
—Wenche Jacobsen, Prorektor for Utdanning ved UiT. 
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Orientering universitetsstyret 
Ærede parlament! 
I skrivende stund har det enda ikke blitt avholdt nytt møte i universitetsstyret siden det 
som ble orientert om på forrige parlamentsmøte. Styrets diskusjon og vedtak i neste møte 
(29.10.20) vil derfor orienteres om muntlig for parlamentet. Likevel kan det sies litt om 
sakene som skal til behandling. 
 
Den første saken er muligens den på sakskartet som ligger Studentparlamentets hjerte 
nærmest. FoU-termin skal bli forsknings- og utdanningstermin. Det vil si at den ordningen 
som lenge har eksistert kun som noe en vitenskapelig ansatt kan søke på for å få inntil et 
år med fri fra undervisning for å fokusere på forskning – nå også skal kunne brukes som 
et verktøy for undervisere som f.eks. vil utvikle undervisningsprogram og forske på egen 
universitetspedagogikk. Dette kan bli et viktig verktøy for videreutvikling av utdanning, og 
er et viktig skritt i retning av å løfte opp betydningen av undervisning sammen med 
forskning i en vitenskapelig ansatts karriere. 
 
To saker omhandler budsjett. Den første om innspill til Statsbudsjettet for 2022 og den 
andre om det interne budsjettet på UiT for 2021. Noen tematikker gjentar seg i disse 
sakene som slik de er lagt frem for styret da de naturlig nok begge handler om 
prioriteringer og potensielle vanskeligheter som kan oppstå på senere tidspunkt. Et godt 
eksempel er UiTs forskningsfartøy som er kostnadskrevende, et av dem trenger 
utskiftning i 2026, så forberedelser må begynnes allerede. Flere av punktene som utgreies 
om overfor universitetsstyret, særlig i sak om innspill til statsbudsjett 2022 har veldig 
lange tidshorisonter.  
 
Forslaget til virksomhetsplan 2021 er også en viktig sak. Virksomhetsplanen skal knytte 
strategi opp til planarbeidene rundt om på UiT. Punktene i den vil derfor kunne ha stor 
betydning for hele UiT det kommende året. 
Det skal også behandles lokale lønnsforhandlinger for 2020 og utnevning av 
æresdoktorer (u.off.). 
 
Som alltid er det bare å ta kontakt med oss med spørsmål/innspill til universitetsstyrets 
arbeid. Styremøtene strømmes også når de holdes digitalt, så det er fullt mulig å følge 
med på det som foregår der. 
 
Med vennlig hilsen, 
Marthe Håkonsen og Petter Rønning 
 
Divitae bonum non sunt 
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Orientering samskipnadsstyret 
Kjære parlament!  
Driften i Norges arktiske studentsamskipnad er fortsatt sterkt preget av dagens Covid-19 
situasjon. Vår målsetning om å levere et resultat i balanse på tross av et inntektstap på 
50 millioner kroner viser seg å være vanskelig å oppnå. For første gang på mange år vil 
derfor samskipnaden levere et underskudd og det jobbes aktivt med å kutte kostander i 
hele organisasjonen. 
 
 Dette gjør det dessverre vanskelig å kunne åpne opp større deler av virksomheten slik 
som caféer og kantiner. Samskipnaden og våre dyktige ansatte har raskt omstilt seg i det 
som er og har vært en krevende situasjon for å kunne levere de beste tjenestene til våre 
studenter. Dette er utgangspunktet i hele vår drift samtidig, som vi må sikre en forsvarlig 
økonomisk situasjon. Vi er derfor svært glade for den gode dialogen med parlamentet 
og håper den vil fortsette slik at vi i fellesskap sikrer gode tjenester til alle studenter i 
tiden som kommer. Likviditetsmessig er situasjonen for samskipnaden god og våre 
byggeprosjekter går som normalt. Det nyeste byggetrinnet på Dramsvegen (180 
enheter) vil som tidligere orientert ferdigstilles nå før jul i 2020 og prosjektet Elvesletta 
(Longerbyen) vil ferdigstilles høsten 2021. 
  
Vi opplever flere oppsigelser på studentboligene og at flere enheter står ledige lengere 
enn tidligere år. Noe av dette skyldes mangel på internasjonale studenter og er en 
konsekvens av Covid-19 situasjon. Styret følger dette nøye da boligdelen av 
virksomheten er den viktigste enkelt faktoren for å sikre god drift av selskapet. Det er 
viktig for meg som styreleder at parlamentet er orientert om dette, samtidig ønsker jeg å 
forsikre om at våre studenter vil fortsette å få et godt tilbud av Norges arktiske 
studentsamskipnad.  
 
I sum er dagens situasjon krevende, men håndterbar for samskipnaden. Målsetningen 
for 2021 er å kunne levere et betydelig overskudd som igjen skal brukes til å 
videreutvikle nye tjenester til våre studenter. Innovasjon og utvikling har de siste årene 
vært svært viktig for styret i samskipnaden og dagens situasjon gir derfor oss mange 
muligheter. Vi satser knallhardt på digitalisering, har nedsatt vår egen arbeidsgruppe for 
bærekraft ledet av nestleder Marte Bye Sørnes og ønsker å se på nye tjenester som kan 
tilbys i fremtiden.  
 
Siden sist har vi også vært vertskap for Samskipnads-rådets årsmøte her i Tromsø. Dette 
ble godt gjennomført under vårt vertskap og er en nyttig arena for erfaringsutveksling 
mellom samskipnadene.  
 
Sebastian H. Henriksen  
Styreleder i Norges arktiske studentsamskipnad             
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SAK 38-2021 Fordeling av semesteravgift for 2020 i Tromsø og Alta   
  

Til: Studentparlamentets representanter  
Dato: 05.11.2020  
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftsfordeling  
  
Semesteravgiftskomiteen avleverer med dette sin innstilling til Studentparlamentet 
vedrørende fordeling av semesteravgiften for 2021.  
Komiteen har bestått av: Vetle Solodden Lier (leder), Ulrikke Hornæs Herving, 
Adrian Traasdahl, Erling Petter Hæsken Trones og Isak Wang Gustavsen.  
 
Ulrikke H. Herving har fratrådt møtet under diskusjon rundt fordelingen 
til Campustinget i Finnmark grunnet habilitet, da hun er leder for foreningen. 
Isak W. Gustavsen har lenge vært aktiv i Studentsamfunnet Driv og DebutUKA i Tromsø, 
men per 01.09 og 16.09 har han trådd ut av begge styrene.  
 
Administrasjonen i Samskipnaden har innstilt på at i 2021 skal kr 5.950.000,- av 
semesteravgiften fordeles til studentdrevne velferdstiltak. Totalt har semesteravgifts 
komitéen mottatt søknader for kr 5.887.000,-.  
 

I fjor valgte komiteen å øke summen som ble avsatt til vårfordeling samt 
oppstarts/arrangementsstøtte. Grunnet koronapandemien kom det få søknader inn til 
oppstarts og arrangementsstøtte, men siden vi ikke vet hva framtiden bringer ønsker 
komiteen å holde seg på samme nivå som i fjor. Til oppstarts/arrangements 
og vårfordeling har komiteen innstilt på at det avsettes kr 700.000,-.   
Inkludert disse midlene er det dermed totalt søkt om kr 6.537.000,- for 2021.  
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Komiteen har siden søknadsfristens utløp hatt seks møter for behandling av søknadene. 
Til grunn for behandlingen har vi sett på kriteriene som listes opp i Reglement for tildeling 
av støttemidler § 7:  
 
§ 7 Behandling av søknader  
Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges  

• Helheten i fordelingen  
• Budsjett  
• Regnskap  
• Økonomiske behov  
• Fremtidsplaner  
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  
• Medlemstall  
• Aktivitetsnivå  
• Foreningens formål  
 

Komiteens medlemmer har gjort en grundig gjennomgang av alle søknadene, samt at 
man har innhentet ekstra informasjon/etterspurt dokumenter fra flere organisasjoner i 
perioden man han jobbet med fordelingen.  
 

Pengene som kommer fra studentenes semesteravgift, skal komme studentene til 
gode. Studentforeninger med høy egenkapital, som ikke viser til at disse midlene 
skal investeres eller brukes til noe, ønsker komiteen og innstille på en lavere sum, fordi 
dette er midler som kan komme andre studentforeninger til gode.  
I en del av begrunnelsene er det ikke nevnt egenkapital, dette er fordi komiteen ikke har 
sett at egenkapitalen til disse foreningene som et problem.   
 
Det er også viktig at pengene fra studentene, skal brukes på studentene. Det 
har derfor bilt lagt vekt på om foreningene faktisk bruker pengene studenter  
Komiteen har fokusert på aktivitetsnivå, økonomiske behov og kvalitet på søknad, samt 
at det har vært ønskelig å nå ut til en størst mulig del av studentmassen i de fordelingene 
man gjør. 
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Komiteens innstilling fremgår i tabellen under. Videre følger begrunnelse av den enkelte 
søknad.  
 

Søknadsberettigede Innstilt sum Søkt om 2021 Tildelt 2020 

Til fordeling  kr 5 950 000      

Helsefak SU  kr                 -   kr                 -   kr       75 000  

JSU  kr       40 000   kr        60 000   kr       70 000  

UMAK SU  kr       55 000   kr        76 000   kr       40 750  

SU BFE  kr     100 000   kr      120 000   kr       75 000  

SU NT  kr                 -   kr                 -   kr                 -  

SU HSL  kr     100 000   kr      100 000   kr       70 000  

Campustinget i Finnmark  kr     115 000   kr      120 000   kr     120 000  

Studentsamfunnet Driv  kr  1 450 000   kr   1 500 000   kr  1 420 000  

Studenthuset City Scene  kr     900 000   kr   1 100 000   kr     750 000  

DebutUKA  kr     230 000   kr      300 000   kr     130 000  

Fadder Finnmark  kr     120 000   kr      130 000   kr     100 000  

StudentUKA i Tromsø  kr     175 000   kr      200 000   kr     175 000  

ISU Tromsø  kr     136 000   kr      136 000   kr     136 000  

TSI  kr  1 509 000   kr   1 700 000   kr  1 680 000  

Jusshjelpa i Nord-Norge  kr     225 000   kr      225 000   kr     220 000  

Hurradio  kr       40 000   kr        40 000   kr       15 000  

Håp i Havet  kr       55 000   kr        80 000   kr       70 000  

Avsatte midler  kr    700 000   kr     650 000   kr    843 550  

TOTALT  kr 5 950 000   kr  6 537 000   kr 5 990 300  

Gjenstående  kr                -      
 
Komiteen har i denne runden fått gode søknader fra studentforeningene, der de fleste 
foreningene har sendt inn det komiteen har bedt om til søknadsfristen. Likevel har vi vært 
nødt til å etterspørre informasjon fra enkelte, samt at noen av foreningene ikke har rukket 
å ha årsmøte før søknadsfristen, grunnet korona-pandemien. 
 
Videre har komiteen også kontaktet noen av foreningene fordi man har ønsket en 
redegjørelse for ting som har vært uklar i søknader.  
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Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak SU)  
Studentutvalget søkte ikke innen fristen, da søknaden først kom søndag 25.okotber. 
Komiteen har derfor valgt å ikke behandle deres søknad, og det er derfor opp til 
parlamentet om denne søknaden skal behandles på høstfordelingen i år.  Søknaden til 
Helsefak SU ligger som siste søknad i vedlegget. 
  
Det juridiske studentutvalg (JSU)  
Søkt om: kr 60 000,- 
Juridisk studentutvalg (JSU) er viktig for studentene på det juridiske fakultet. Søknaden er 
god og utfyllende, uten mangler. Komiteen bemerker seg at JSU, har svært høy 
egenkapital, uten at komiteen kan se at det er en plan for å redusere denne. Derfor 
innstiller komiteen på at JSU innstilles med en lavere søkt sum, og oppfordrer til å minske 
egenkapitalen de har på bok.  
JSU er foreslått innstilt på kr 40.000,-    
  
Studentutvalget ved Universitetsmuseet og Akademi for Kunstfag (UMAK SU)  
Søkt om: kr 76 000,- 
UMAK SU er som de andre studentutvalgene svært viktig for studentene. UMAK SU har en 
god søknad, og viser til at de har en plan for hvordan de skal bruke midlene. Blant annet 
stipend og julebord for studentene. Vi ser det som positivt at UMAK vil bruke penger på 
et arrangementer der alle studenter kan delta uansett økonomisk situasjon.    
 
UMAK med sine 190 studenter har en betydelig mindre studentmasse enn de andre 
fakultetene, og komiteen mener dette er grunn til å innstille på en lavere sum enn hva 
foreningen har søkt om. Samtidig er det viktig at UMAK får nok midler til å kunne drifte 
forsvarlig.   
Komiteen innstiller derfor på kr 55.000,- til UMAK SU.    
  
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE SU)  
Søkt om: kr 120 000,- 
BFE SU er på lik linje som de andre studentutvalgene svært viktig for studentene ved 
fakultetet sitt. De fordeler midler til studentforeninger ved fakultetet sitt, samt 
arrangementer arrangert av studentutvalget. Fakultetet har en samlet studentmasse på 
3370 studenter, og komiteen ser på det som viktig at studentutvalget får en økning i 
midler fra forrige året. Dette fordi studentene står i en ekstra sårbar situasjon med tanke 
på covid-19 pandemien, og at det derfor med mer midler kan gjøres mer for studentene.   
   
Det er samtidig viktig at midlene står i stil med hva de andre studentutvalgene får per 
student, og derfor mener komiteen det gir grunn til å innstille mindre 
enn søknadssummen på 120 000 kr.  Søknaden er ryddig og bærer preg av god 
planlegging for hva støttemidlene skal brukes på, og hva de er brukt på tidligere.   
Komiteen innstiller derfor på kr 100.000, -      
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Naturvitenskap og teknologi (NT SU)  
Studentutvalget har ikke søkt og er derfor ikke vurdert av komiteen.  
  
Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (SU HSL) 
Søkt om: kr 100 000,- 
HSL SU har en god og ryddig søknad og viser til en god plan for fordeling av midlene. I 
likhet med SU BFE har komiteen valgt å innstille på kr 100.000, - ettersom studentutvalget 
er svært viktig for aktivitet på fakultetet.  
 
Komiteen velger å innstille på full søkersum ettersom de skriver i søknaden at samtlige av 
midlene skal gå direkte til linjeforeninger ved fakultetet. Fakultetet har også den nest 
største studentmassen på UiT, med sine 4475 studenter. Det er derfor viktig med 
nok midler for å kunne sikre forsvarlig aktivitet blant studentene.   
Komiteen innstiller på kr 100.000, -  
  
Campustinget i Finnmark (CTIF)  
Søkt om: kr 120 000,- 
Campustinget i Finnmark (CTIF) er viktig for studentene i Finnmark. Foreningen viser til et 
høyt aktivitetsnivå. Komiteen ønsker å legge ved en merknad om at CTIF viser til 
egenkapital på kr 227.000, -, men har samtidig en god plan på hvordan disse midlene skal 
brukes. I likhet med studentutvalgene (SU) opererer CTIF i praksis som et SU for Finnmark, 
og komiteen ser det som positivt at de har midler å bruke for å 
fremme god studentvelferd.    
  
Selv om egenkapitalen er stor, ser komiteen at CTIF er eneste søker med en aktiv plan for 
å redusere egenkapital. Dette veier tungt, og CTIF innstilles derfor til nesten 
full søkersum.   
Komiteen oppfordrer videre parlamentet til å følge opp på denne planen ved neste års 
fordeling.   
Komiteen innstiller derfor på kr 115.000, -  
 
Studentsamfunnet Driv   
Søkt om: kr 1 500 000,- 
Driv når ut til en stor del av studentmassen i Tromsø, både med tanke på frivillig 
arbeid, men også sosiale kvelder i form av arrangementer, konserter og spillkvelder. 
Komiteen anser det som et svært viktig tilbud for studentene i Tromsø og anser 
samarbeidet med DebutUKA og StudentUKA som positivt, spesielt under COVID-19.   
 
Komiteen ønsker samtidig å gjenta at pengene som kommer fra studenter, skal brukes på 
studenter, og anbefaler derfor at DRIV gjennomgår sine støtteordninger. Komiteen vil 
også minne på at om penger fordeles videre fra summen SP gir må de som får pengene 
også følge SP’s reglement. 
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Komiteen har valgt å ikke innstille til full søkesum, men Studentsamfunnet Driv har likevel 
fått en økning på kr 30 000,-  
Komiteen har derfor valgt å innstille DRIV kr 1 450 000,-    
  
Studenthuset City Scene  
Søkt om: kr 1 100 000,- 
Studenthuset City Scene med rundt 100 frivillige er en meget viktig sosial møteplass for 
studentene i Alta. City Scene har et stort og variert aktivitetsnivå, men har på lik linje med 
andre foreninger ikke hatt aktiviteten de ønsket på grunn av Covid-19.    
 
Komiteen ser det som ekstra viktig under en pandemi å ha en god sosial møteplass for 
studenter og frivillige. En god sosial arena er et viktig tiltak for å hindre ensomhet blant 
studenter, og ifølge SHOT undersøkelsen fra 2018, er dette noe en stor andel av 
studentene sliter med. Dette gir grunnlag for økt støtte til studenthuset.    
 
City Scene har slitt med underskudd over flere år, og vi ser det derfor hensiktsmessig å 
øke støtten fra foregående år. Søknaden til City Scene er god og utfyllende, der de også 
viser en vilje til å kutte i kostnader for å senke underskuddet. Komiteen oppfordrer City 
Scene til neste fordeling å vise til et mer detaljert budsjett.   
 
City scene blir ikke innstilt på full søkersum da komiteen mener at årets innstilte 900 000 
kr, som er 150 000 kr mer enn tildelt sum i fjor treffer en 
god balanse mellom ekstra koronahjelp og beskyttelse av studentens interesser. Det er i 
tillegg flere andre foreninger som får bedre nytte av disse midlene.   
Komiteen har derfor valgt å innstille på kr 900.000, -  
 
DebutUKA  
Søkt om: kr 300 000,- 
DebutUKA er en ekstremt viktig ressurs for studentene som er ny i Tromsø, og har blitt 
enda mer verdifull under korona. Foreningen kan vise til klart mer ryddig søknad enn 
forgående år, spesielt med tanke på den økonomiske situasjonen.   
  
Komiteen har derimot stilt spørsmål ved det planlagte aktivitetsnivået er realistisk nok, 
med tanke på usikkerheten rundt Covid-19. Det gjør at vi mener det gir grunnlag for å 
innstille lavere sum enn hva foreningen har søkt.  Innstilt sum er samtidig betydelig 
høyere enn summen som ble tildelt i fjor (130 000 kr), noe som gir DebutUKA muligheten 
til å gjøre fadderuken i Tromsø enda bedre til høsten 2021.  
Komiteen har derfor valgt å innstille til DebutUKA på kr 230 000,-  
  
Fadder Finnmark   
Søkt om: kr 130 000,- 
Fadder Finnmark er i likhet med DebutUKA i Tromsø svært viktig for studentene i 
oppstartsfasen. Søknaden er oversiktlig og viser en god aktivitetsplan for hvordan 
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midlene skal benyttes. Det vises også til en god plan for hvordan de har tenkt å bruke de 
resterende midlene fra årets fadderuke.    
Fadder Finnmark dekker et større geografisk område, da de har ansvar for både campus 
Alta og campus Hammerfest. De har i søknaden presisert at de vil legge mer fokus på 
Hammerfest som studiested.   
Det er viktig for komiteen at alle studenter får en like god fadderuke, 
uansett hvilket studiested de tilhører ved UiT. Det gjør at det er naturlig for komiteen og 
øke innstilingssummen tett opp mot søkesummen på 130 000.   
  
Komiteen velger å ikke innstille full søkersum da innstilingssummen er en stor økning fra 
summen de mottok i fjor på 100 000 kr, og at det er flere andre foreninger komiteen 
mener trenger økning.   
Komiteen velger derfor å innstille på kr 120.000,-    
  
StudentUKA i Tromsø   
Søkt om: kr 200 000,- 
Studentuka er et viktig tilbud for alle studenter i Tromsø. Komiteen ser det som viktig at 
man har et slikt opplegg på starten av vårsemesteret, for å sørge for at studentene har en 
sosial arena å møtes på.    
Samtidig ser komiteen at StudentUKA har en urealistisk søknad med tanke på Covid-19, 
da dette ikke er nevnt i søknaden. Blant annet er det skrevet 
opp arrangementsinntekter for kr 317 500,-. Dette vil tilsi en normal studentuke. Sånn 
situasjonen ser ut per dags dato ser ikke komiteen hvordan et slikt arrangement kan 
gjennomføres uten smittevernhensyn, og vi mener derfor dette støtter et kutt 
i innstillingssummen.   
Komiteen bemerker også at søknaden er rotete og inneholder flere datofeil.     
Komiteen har tro på at arrangementet kan gjennomføres, men selvfølgelig i kontrast av 
situasjonen verden står i. Derfor oppfordres det til at StudentUKA legger smittevern til 
grunn for arrangering av UKA.    
Komiteen har derfor valgt å innstille på kr 175 000,-  
 

International students union (ISU TROMSØ)  
Søkt om: kr 136 000,- 
Internasjonal student union (ISU Tromsø) er en svært viktig forening 
for internasjonale studenter i Tromsø. Den sørger for at de internasjonale studentene får 
et nettverk hvor de kan møtes, arrangere sosiale aktiverer og ta opp saker som 
er viktig for dem. De internasjonale studentene er en utsatt gruppe, spesielt under covid-
19 pandemien, og jobben ISU gjør er viktig for at disse skal trives på UiT. Komiteen håper 
parlamentet tar dette til betrakting når innstillingen behandles.  ISU har gått ned 
i søkesum fra fjoråret og har vært veldig nøye med å søke nøyaktig det de trenger av 
midler.   
 



 
 
 
 
 

29.10.20 
 
 

 
 
 

Komiteen oppfordrer likevel ISU til å opparbeide seg en liten andel egenkapital, slik at 
man har litt slingringsmonn dersom uforutsette ting, som for eksempel nytt 
årsmøtet, skulle oppstå. ISU Tromsø foreslås tildelt hele søkesummen på kr 136.000,-.   
  
Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI)  
Søkt om: kr 1700 000,- 
TSI og deres undergrupper er svært viktige foreninger for studentene ved campus 
Tromsø. De har et variert og godt aktivitetstilbud, samt et stort fokus på fysisk aktivitet og 
samhold. TSI skaper en sosial arena for studentene, og skal være dekkende for alle 
studenter. Dette viktige arbeidet er helsefremkallende både fysisk og psykisk.   
 
TSI er den foreningen som får mest penger i fordelingen. Det er også flere andre 
foreninger som trenger midler. De siste årene har de fått en god økning i summen de 
mottar, men komiteen mener at årets fordeling vil fremme interessene til den totale 
studentmassen bedre. TSI er en essensiell del for studentidretten i Tromsø, og vi mener 
at innstilt sum er nok for å dekke et sunt og variert aktivitetsnivå.     
 
Som ved flere av de andre organisasjonene har komiteen bemerket seg en høy 
egenkapital. Man har forståelse for den strukturelle grunnen til dette, men komiteen vil 
fortsatt oppfordre til en gjennomgang av denne. Samtidig ønsker man også å oppfordre 
til at TSI ved senere år legger frem ett mer lettleselig regnskap, da det man får i dag fort 
kan misforstås.   
 
Komiteen påpeker at man kan søke hvert år, og det er derfor ikke hensiktsmessig at 
studentens penger ligger på konto. Derfor anbefaler man at TSI tar en vurdering av hva 
en forsvarlig egenkapital vil være, og tar i mente at det er studentens penger de forvalter.   
Komiteen innstiller derfor på kr 1 509 000,-  
  
Jusshjelpa i Nord-Norge  
Søkt om: kr 225 000,- 
Jusshjelpa i Nord-Norge er en utrolig viktig organisasjon som tilbyr juridisk rådgivning til 
studenter, som ofte er i en presset økonomisk situasjon. Foreningen gjør en så viktig jobb 
at komiteen innstiller de på full søkesum.     
Komiteen oppfordrer Jusshjelpa til å innhente bedre informasjon om hvor mange 
studenter de hjelper i året. Dette for å få en bedre oversikt over hva pengene blir brukt 
på.    
Jusshjelpa i Nord-Norge er innstilt kr 225.000,-  
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Hurradio   
Søkt om: kr 40 000,- 
Komiteen ser det som positivt med en ny giv I Hurradio. Fjorårets komite viste blant annet 
til en dårlig søknad med mangler. Samtidig så komiteen at Hurradio ikke hadde en 
realistisk oppfatning på hvordan man drifter en radio. På et år har det skjedd mye:    
 
Hurradio har nå et helt nytt styre og staket ut en ny kurs for foreningen. De har valgt å 
gjøre strukturendringer og planlegger å gå over fra radio til podkast. Dette innebærer en 
del endringer i utstyr, blant annet vil styret kjøpe utstyr i stedet for å leie. Dette for å kutte 
kostnader på lang sikt.  
 
Foreningen har også startet et samarbeid med START UiT, der de jevnlig produserer 
podkast.    
 
Komiteen ser spesielt hensikten med en studentradio nå som Midnattsolposten er lagt 
ned. Det sees verdien i å ha en studentradio i Tromsø som kan fungere som et talerør for 
studentforeningene og studentmassen som en helhet.  Samtidig ser komiteen det som 
positivt med et nytt styre, og velger dermed å innstille på full søkesum.   
Hurradio er derfor innstilt på kr 40.000,-   
 

Håp i Havet    
Søkt om: kr 80 000,- 
Håp i havet er en viktig konferanse for UiT og studentene som interesser seg for kysten, 
havet og nordområdene. Formålet med konferansen er å skape en møteplass mellom 
studenter, næringsliv, forskningsmiljø samt politiske aktører, noe komiteen ser på som 
viktig at UiT er gode på. Komiteen ser at håp i havet har en god søknad, som gir et godt 
inntrykk av hvordan pengene skal brukes.  
 
Samtidig så er det en konferanse som inkluderer en noenlunde liten del av Campus 
Tromsøs studenter, i motsetning til andre søkere som er rettet mot en større del av 
studentmassen. Konferansen vil også bli påvirket av covid-19 pandemien, og vil derfor i 
hovedsak gå over til en digital løsning. Dette er i de fleste tilfelle billigere enn en fysisk 
konferanse. Dette mener komiteen gir noe som gir grunnlag for trekk.  
 
Ved fjorårets fordeling ble håp i havet tildelt 70 000 kr, noe som gjør at de ved årets 
fordeling er innstilt til 15 000 mindre. Komiteen mener fortsatt at innstillingssummen er 
god nok for å kunne sikre forsvarlig drift.   
Komiteen innstiller derfor på kr 55.000,-,   
  
Forslag til vedtak: Studentparlamentet fordeler semesteravgiften 2021 etter komiteens 
innstilling.   
  
Vedlegg: Søknader til semesteravgiftfordeling 2021 (kun digitalt grunnet størrelse på fil.) 

https://uit.no/Content/706120/cache=20202810193250/H%C3%B8stfordelingen%20semesteravgift%20-%20Samlede%20s%C3%B8knader.pdf
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