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Orientering fra Leder  
Kjære parlament og velkommen til årets siste parlamentsmøte. Først og fremst vil jeg 
gjerne takke alle som sittet i parlamentet i år, eller på annen måte bidratt inn i arbeidet 
på vegne av UiTs studenter.  
Dette siste tiden har jeg jobbet med å få ferdig årsrapporten og å planlegge overlevering 
av ansvar og saker som det påtroppende arbeidsutvalget (PAU) må ta tak på dag en. Etter 
to år i arbeidsutvalget er det fryktelig mye kunnskap man ønsker å videreføre på kort tid.  
Det har gått en del tid ned i arrangere fysiske parlamentsmøter og sofaprat 
arrangementet, og ikke minst sommerfest.  
Videre har jeg gjort en spesiell innsats i å sikre videreføring av U5 og at vi får avholdt en 
samling i nettverket før sommeren. Det er ingen tvil om at U5 ikke fungerer på langt nær 
like godt når vi ikke har et godt grunnlag hvor vi kjenner hverandre godt gjennom jevnlige 
samlinger.  
 
Jeg har også tatt initiativ til en mer utstrakt lederopplæring for påtroppende leder og 
nestleder samt ledere av campustingene. Det har for meg kommet frem at det er behov 
for et fast kurs som sikrer en del kunnskap man kan trenge som leder uansett hvem som 
tar over hvert år. 
 
Henrik Asheim kalte inn til et studentpolitisk toppmøte på bakgrunn av de dystre tallene 
i SHOT 2021. Toppmøtet fikk mange klager sist over formen og dessverre så tok KD i liten 
grad innover seg dem da dette møtet ble arrangert. Kanskje må man tilbake til fysisk møte 
for få tilbake den formen vi ønsker.  
Riktig nok er det verdt å få med seg at Henrik Asheim lovet penger til å forske på hva det 
er som gjør at så mange studenter sliter.  
Jeg har møtt i styringsgruppen for Breivika 2040 som har byttet navn til UiT Tromsø 2040. 
Prosjektet går sin gang fremover og har nå byttet navn til UiT Tromsø 2040, selv om det 
gamle navnet fremdeles henger igjen i noen systemer. I tillegg har jeg løftet spørsmål om 
bærekraft, og studentforeninger og idrett som en sentral del av prosjektet.  
Igjen tusen takk til alle som har bidratt inn å gjøre dette annerledesåret så best som mulig. 
Ønsker alle masse lykke til i videre prosjekter og engasjement.  
God sommer!  
 
Med vennlig hilsen  
Herman Siggerud 
Leder  
 
«What time is it?»  
-Troy (Zac Efron)  
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Orientering fra Nestleder                                                                                               
Ærede parlament, 
 
Takk for sist, det var godt å se dere fysisk igjen på konstituerende møte og det var spesielt 
hyggelig å ha gode samtaler og diskusjoner utover kvelden på Studenthuset DRIV i 
etterkant. 
 
Det føles tungt å skrive denne siste orienteringen som deres nestleder. Det er mye arbeid 
som enda ikke er ferdigstilt og jeg kommer til å jobbe til siste dagen med å få gjennomført 
så mye som mulig.  
 
Jeg er heldig nok til å skulle fortsette å jobbe med det neste parlamentet, men like så er 
deres tillit gjennom dette året noe jeg er svært takknemlig for. Jeg mener vi har fått gjort 
mye for studentene og kommet langt, til tross for at pandemien ikke har vært en god 
lagspiller.  
 
Samisk som språk på arbeidskrav og eksamen 

Parlamentet vedtok en resolusjon som innebærer en utredning av mulighetene for samisk 
som språk på arbeidskrav og eksamen. Etter å ha tatt fatt på arbeidet er jeg veldig glad vi 
har valgt å utrede dette før vedtak da det er klare problemstillinger som hadde gjort 
gjennomslag svært vanskelig med et enkelt vedtak. 
 
Jeg har jobbet mye med å sette meg inn i tidligere arbeid gjort på området tidligere, både 
på UiT og nasjonalt. Det viktigste dokumentet i denne sammenhengen har vært NOUen 
ved navn «Hjertespråket» hvor viktigheten av samisk i akademia trekkes frem som et 
sentralt tiltak. 
 
Etter mye dialog med UiT, da spesielt ved FUF, har jeg kommet frem til at med mange 
ubesvarte spørsmål som er svært spesifikke til forskjellige deler av universitetet så er 
dette ideelt for en høring. Studentparlamentet pleier etter alt jeg kan se ikke gjennomføre 
høringsrunder så dette er ny grunn, men det er jo ingenting galt med å prøve noe nytt. 
 
FUF har sett over et høringsbrev jeg har utformet og var positive til det. De sender det på 
høring til fagmiljøene og fakultetene på vegne av Studentparlamentet og videreformidler 
svarene til oss. Høringsbreve er vedlagt orienteringen. 
 
Norge2030 

UiT har satt ned et en styringsgruppe for Norge2030 som har som mål å legge 
langtidsstrategi, som må sees i sammenheng med KD sin revidering av Langtidsplanen 
for Forskning og Høyere Utdanning. 
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Jeg har deltatt aktivt i styringsgruppen på vegne av Studentparlamentet og vi har 
kommet med innspill på flere av sakene. UiT sine prioriteringer virker i stor grad å være i 
tråd med våre og vi sitter i en posisjon der universitetet aktivt ønsker studenter i noen av 
arbeidsgruppene grunnet kompetanse hos våre studentrepresentanter. 
 
Innspill til Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet har startet en prosess for innspill til Langtidsplanen for 
Forskning og Høyere Utdanning. Det innledende møte er avholdt og jeg har jobbet mye 
med klargjøring til regionalt innspillsmøte for regionen Nord. Langtidsplanen er et verktøy 
KD benytter for å peke ut en felles retning for hele sektoren. 
 
Forberedelsene til dette arbeidet kommer av Norge2030, dialogmøte med Nord 
Universitet, dialogmøte med TODOS, og gjennomgang av tidligere langtidsplan og 
saksdokumenter fra KD. 
 
Jeg vil på vegne av Studentparlamentet vil holde et forberedt innlegg på det regionale 
innspillsmøtet med KD og vil legge fokus på to ting: Studenter i Forskning og 
Lokaldemokrati, Medvirkning og Engasjement. 
 
 
 
 
Spørsmål til orienteringen tas imot med glede. 
Med vennlig hilsen, 
Nestleder 
Victor Zimmer 
vzi002@uit.no 
 
 
 
“Enten du er på starten eller på slutten av din periode er du alltid en del av UiT.” 
—UiT om semesterstart 
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Orientering fra Velferdsansvarlig  
Ærede parlament, kjære alle sammen!  
  
Etter snart 1 år i vervet som deres velferdsansvarlig, har vi nå kommet til siste 
parlamentsmøte. Jeg vil først og fremst takke for et fantastisk år, og det er vemodig at 
dette nå er over. Pandemien har vært vanskelig for studentene, noe som har gjort denne 
jobben enda mer viktig. Jeg vil derfor takke for tillitten til dette arbeidet. 
  
Den siste perioden har vært noe avkortet, da jeg kom tilbake fra en lengere tids 
sykemelding 10.mai.  
  
Jeg har siden sist møte deltatt på vanlige møter som au-møter, møter med rektoratet og 
møte i studentutvalget i kommunen.  
  
Generelt arbeid:  
  
En mengde av tiden min den siste tiden har godt med til å jobbe med forberedelsene til 
overlapp av neste års velferdsansvarlig, som begynner helgen før siste parlamentsmøte. 
Jeg har også jobbet mye med å ferdigstille periodens årsrapport sammen med resten av 
arbeidsutvalget.    
  
Semesteravgiftskomiteen  
  
Semesteravgiftskomiteen har mottatt en søknad om oppstartsstøtte fra 
studentforeningen "Let`s Integrate". Komiteen valgte etter en nøye behandling å innstille 
foreningen på 10 000 kr, og behandlingen av denne søknaden vil behandles på dette 
parlamentsmøte. Det er også startet et arbeid med å evaluere årets periode i 
Semesteravgiftskomiteen. Dette vil enten bli ferdigstilt rett før eller etter junimøtet.  
  
Sanitetsprodukter og Hormonell prevensjon 
Grunnet mye annet nødvendig arbeid med overlapp, årsrapport og utfordringene skapt 
av pandemien, har det dessverre ikke blitt tid til å starte et arbeid med å utrede hormonell 
prevensjon.  
 
Arbeidet med tilgjengeliggjøring av sanitetsprodukter på campus er smått i gang, med 
dialog med Bygg og Eiendom (BEA) på UiT. AU venter per dags dato på svar fra BEA, sik at 
veien videre kan legges. 
 
I og med at perioden til dette arbeidsutvalget straks er over, blir det opp til påtroppende 
AU og Studentparlament, hvordan veien videre eventuelt blir med utredning av hormonell 
prevensjon og tilgjengeliggjøring av Sanitetsprodukter på campus.  
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Samskipnaden Helse og e-post til alle studenter 
  
Det har flere ganger i løpet av året vært diskutert hvordan en kan nå bedre ut til 
studentene om det psykiske helsetilbudet til samskipnaden. Da resultatene fra SHoT-
undersøkelsen for 2021 kom ut, ble inntrykket om at studenter har det svært vanskelig, 
bekreftet. Arbeidet gikk derfor i gang med å finne måter for å promotere tilbudet til 
samskipnaden. 
 
I utgangspunktet ønsket jeg at det ble sendt ut en SMS med tilbudet til studentrådgivingen 
til alle studenter, men dette endte med e-post. Grunnet en glipp mottok alle studentene 
først en e-post med hele e-postråden mellom Velferdsansvarlig (meg) og 
kommunikasjonsavdelingen. Den siste e-posten ble mer riktig, og fikk gode 
tilbakemeldinger. Jeg vil oppfordre alle til å lese e-posten! 
 
Internasjonalt ansvarlig vil videre sørge for at den samme infoen kommer ut på engelsk.  
  
 
Status krisepakke Samskipnaden 
  
Arbeidet med studentens krisepakke i samskipnaden har den siste tiden fortsatt på full 
styrke. Arbeidet overses av prosjektgruppen til Samskipnaden, som jeg sitter i.  Det er nå 
ansatt over 50 studenter, som hver jobber med ulike oppgaver i 20 % stillinger. Disse skal 
etter planen være ansatt ut mai, hvor en ønsker å forlenge kontrakten for en del ut juni. I 
juni vil studentlivslosene/ de studentansatte i hovedsak jobbe for å arrangere ting for 
internasjonale studenter som ikke har reist hjem på ferie.  Hvordan det gjøres på de ulike 
campusene varierer, men alle vil ha en form for opplegg.  
  
Til høsten vil arbeidet fortsette, men de studentansatte reduseres til ca. 25-30 stk. Tilbudet 
vil da rettet mot å gi studentene en god og trygg studiestart. 
 
Trivselsfondet 
  
Trivselsfondet ble som tidligere nevnt opprettet med et mål om å skape sosiale arenaer for 
studenter under pandemien, og det ble satt av totalt 400 000 kr på alle campus.  Nå er 
søknadsperioden over, og det ente med 130 søknader fra Tromsø (inklusiv Svalbard og 
fagskolen), og 180 søknader med alle campus.  
 
I Tromsø ble det fordelt 200 000 av de avsatte 280 000 kr, og de resterende 80 000 kr 
sendes derfor til høstens trivselsfond. Det estimeres at trivselsfondet har nådd ca 1200 
studenter, som har arrangert alt fra 17.mai-frokoster, grilling i Telegrafbukta, til 
karaokekveld og båttur.  
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Hvert campus mottok 40 000 kr til å fordele i sine trivselsfond. Narvik har fordelt 
hele potten, Harstad har ikke rapportert inn bruk, og Finnmark har valgt å legge 
fordelingen på is grunnet flere Coronautbrudd. Søknader til Finnmark sitt trivselsfond er 
behandlet, men det planlegges nå å vente til høsten med å fordele midlene.  
  
  
Ha en nydelig sommerferie, alle sammen. Vi ses til høsten.  
 
 
«Smil til verden, så smiler verden til deg» - Bestemor  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Vetle Solodden Lier 
Velferdsansvarlig 
Studentparlamentet UiT  
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Orientering fra DOSE 
Ærede Studentparlament, 
Siden sist møtet, har jeg blant annet laget en tillitsvalgthåndbok for det nye parlamentet. 
Denne er delt ut til alle de nye medlemmer av parlamentet som deltok fysisk på det 
konstituerende møte, samt representanter i universitets- og samskipnadsstyret. Om 
andre representanter eller tillitsvalgte ønsker en utgave, finnes det fremdeles kopier som 
ikke er enda er delt ut. 
 
Jeg har også deltatt i et møte om studentenes helse- og trivselsundersøkelse ved UiT. 
Dette er ikke den nasjonale SHoT-undersøkelsen, men et ledd i prosjektet «Sunne valg for 
alle – innsikt for bedre folkehelse», et forskningsprosjekt som er underlagt institutt for 
samfunnsmedisin. Et av prosjektets arbeidspakker omhandler studenthelse, med mål om 
å utvikle en egen SHoT-undersøkelse rettet mot studenter ved UiT. Selv om 
Studentparlamentet vanligvis fokuserer mot tiltak for å bedre studenters helse og trivsel, 
ser AU nytten med å kunne bidra inn i et forskningsprosjekt. 
 
Som det kommer frem av sakslisten, er ikke valgevaluering en sak på dette møtet. Denne 
avgjørelsen er gjort av AU i fellesskap, ettersom at dette møtet allerede tar for seg flere 
store saker, og fordi at AU ønsker at parlamentet skal få et godt innsyn i evalueringen av 
valget. Samtidig kan det også være nyttig at det er parlamentet som brukte valget til å 
konstituere seg selv, som blir orientert om evalueringen. 
 
Det lille datagrunnlaget for evalueringen, gjør det vanskelig å arbeide med den. Det 
dårlige datagrunnlaget kommer blant annet av at så få deltok i valget i år, og det er 
dermed store feilmarginer i eventuelle regresjonsmodeller, samt at noe av dataen fra 
valget i fjor er slettet. Det er dog mulig å snakke om enkelte trender fra valgene, blant 
annet at det er en statistisk signifikant korrelasjon mellom størrelsen på instituttene og 
andelen studenter ved dem som velger å stemme. 
 
Arbeidet med å utføre en ROS-analyse av DigDem er fremdeles på ITA sitt bord. Vi vet ikke 
når denne er klar, men håper på at vi kan ta i bruk et alternativ til dagens system så snart 
som mulig. 
 
 
«Jeg skjønner at dere har et problem, men jeg forstår ikke hvordan jeg skal løse det» 

- Ansatt på nivå 1 
 

Sommerlig hilsen 
Jonas Toft 
DOSE-ansvarlig 
jonas@sp.uit.no 
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Orientering fra Likestilling og 
mangfoldsansvarlig 
Det har som vanlig vært svært travelt i arbeidsutvalget den siste tiden, men det er nå 
merkbart at utvalgene begynner å trappe ned for sommeren. Siden sist har det vært 
konstituerende møte for det nye parlamentet. Gratulere til alle som fikk verv der. 
 
Digitalisering 

Siden sist har det vært møter med flere avdelinger underliggende ITA. Vi har nå begynt å 
få gjennomslag for mertjenester på nøkkelkort. Dette er kompliserte systemer, men man 
skal nå undersøke muligheter for bedre utnyttelse for både Samskipnaden og 
studentforeninger. Nøyaktig hva vi får til her er enda ukjent, men vi har fått viktige 
støttespillere med nå. 
 
Sjømatfest 

Sjømatfest er en ny aktør som i den siste tiden har jobbet opp mot UiT og Samskipnaden. 
De ønsker å lage en sjømatfestival på UiT i studiestarten med mål om å introdusere nye 
og gamle studenter til måten man kan bruke fisk, men faglig innhold blandet inn. Vi i 
Arbeidsutvalget har stilt oss positive til dette med bakgrunn i både de helsemessige og 
sosiale fordelene. 
 
Blant tiltakene vi kan forvente er sjømat i flere kantiner og konsert på Driv med sjømat i 
Samskipnadens nye food truck.  
 
Forberedelser til konstituering 

Siden koronapandemien enda raser valgte Arbeidsutvalget i år å prøve å lage en debatt 
før selve konstituerende møte. Det for å tillate representantene og studenter generelt å 
komme med spørsmål i en litt mer komfortabel situasjon enn selve møtet. Vi hadde god 
respons på dette med svært godt engasjement og bra med rekkevidde. Jeg er nå i gang 
med evaluering av dette så neste arbeidsutvalg får en god base for liknende arrangement 
i fremtiden. 
 
Likestilling og mangfold 

Jeg har siden sist jobbet videre med meldingen som samisk nasjonaldag og denne er nå 
sendt ut til de relevante enhetene for svar og tanker. Dette er nok ikke ett arbeid som kan 
sies ferdig under min periode, men det vil være sendt videre så må den som får ansvar 
for likestilling og mangfold i neste arbeidsutvalg følge dette opp. 
 
Når det kommer til retningslinjer for uønsket adferd under fadderukene er dette snart 
klart for utsending så Debutuka kan iverksette dette. Målet med det som nå blir laget er 
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at man kan bruke det ikke bare i fadderukene ved UiT, men også andre 
organisasjoner som i dag mangler det 
 
TIL SLUTT VIL JEG TAKKE FOR TELITTEN JEG HAR FÅTT DET SISTE SEMESTERET. NÅ ER DET RUNDT EN UKE 

IGJEN AV MITT VERV. VI SES IGJEN TIL HØSTEN 
 
 

«Bra dere er kritiske når dere fordeler Rektors midler» 

   -UKJENT PERSON PÅ NIVÅ 1  
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SAK 66-2021 Godkjenning av oppnevninger gjort av AU 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.06.2021 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Arbeidsutvalget har mottatt forespørsel om å oppnevne studenter representanter til 
arbeidsgrupper for arbeidstid ved UiT. Grunnet kort frist for oppnevning har arbeidsutvalget 
midlertidig oppnevnt to midlertidige representanter i henhold til §17-2 Arbeidsutvalgets 
kompetanse i personvalg i Reglement for Studentparlamentet ved UiT.  
 
Studentparlamentet bes godkjenne oppnevningene dersom det er ønskelig at de er permanente.  
 
 
Arbeidsutvalget har midlertidig oppnevnt Victor Zimmer til Arbeidsgruppe for Fordeling av Arbeidstid.  
 
Arbeidsutvalget har midlertidig oppnevnt Isak Wang Gustavsen til Arbeidsgruppe for Planlegging og 
Registrering av Arbeidstid.  
 
 
Forslag til vedtak: 

- Arbeidsutvalgets oppnevning av Victor Zimmer til Arbeidsgruppe for Fordeling av Arbeidstid 
godkjennes som en permanent oppnevning fra Studentparlamentet 

- Arbeidsutvalgets oppnevning av Isak Wang Gustavsen til Arbeidsgruppe for Planlegging og 
Registrering av Arbeidstid godkjennes som en permanent oppnevning fra 
Studentparlamentet 
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SAK 67- 2021 Tildeling av kontorplasser i studentgangen 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.06.2021 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

I henhold til Reglement for kontortildeling i Studentgangen skal Studentparlamentet lyse ut 
kontorene til i oddetallsår, med søknadsfrist 1. april. Arbeidsutvalget mottok 19 søknader innen 
fristen, samt én søknad etter fristen. 
 
Arbeidsutvalget har tidlig før søknadsfristen informert dagens foreninger med kontorplass om 
hvordan søke kontorer. AU har mottatt søknadene per e-post, og har oppfordret enkelte 
foreninger til å sende inn ytterligere opplysninger. Utvalget har vurdert samtlige innkomne 
søknader som tilfredsstillende, og innstiller dermed på at samtlige søkere får tildelt kontorplass. 
 
Det er i dag et problem med at flere av kontorene mangler gode lys- og luftforhold, samt at enkelt 
av kontorene er plaget med skjeggkre. Arbeidsutvalget har informert universitet om dette. Ved 
denne kontortildelingen har dog AU lagt vekt på at foreningene som søker bidrar positivt til 
studentlivet ved UiT, og mener at den innstilte fordelingen balanserer både plassbehovet til 
foreningene, samt foreningenes behov for kontortilgang. 
 
Forslag til vedtak: Studentparlamentet fordeler kontorer etter vedlagt innstilling 
 
  



                     
 

13 
 

Vedlegg 1: Innstilling 
 

Kontor Forening Begrunnelse 
2.117 ISU International Student Union har i dag kontor på 2.117. 

Arbeidsutvalget mener sterk velferdsorganisasjon for 
internasjonale studenter er viktig, og innstiller derfor for at ISU 
beholder dagens kontor. 

2.118 SSDN Samisk Studentforening i Nord-Norge har 137 medlemmer, og har 
hatt viser til at kontoret er en godt kjent arena for sine medlemmer. 
For å opprettholde effektiv drift og aktivitet i foreningen, er de 
avhengig av en fastkontorplass som også kan brukes som lager.  

2.120 SAIH Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond sin 
søknad er dessverre noe mangelfull. Samtidig mener AU at det 
viktig at SAIH får beholde dagens kontorer, ettersom at foreningen 
kun ber om kontorplass to timer hver dag, og er en organisasjon 
som en stor andel studenter velger å støtte gjennom 
semesterregistreringen. 

ESN Erasmus Student Network er en organisasjon i vekst, med en 
økning fra ti til tretti medlemmer det siste året. AU har vektlagt 
nyttigheten av en organisasjon for Erasmusstudenter når vi 
innstiller på denne nye foreningen i kontorfordelingen. 

FN-studentene FN-studentene tilbyr gjennom året flere seminarer i samarbeid 
med andre organisasjoner, ofte med tilknytning til FNs 
bærekraftsmål, som er åpne for alle. AU innstiller derfor på at de 
får beholde dagens kontor. 

2.122 Start UiT Innovasjons- og nyskapningsforeningen imponerer med sin gode 
søknad. Foreningen har ikke kontor i nåværende periode, men vil 
være et godt tilskudd. Podcasten de produserer, gjør det naturlig å 
plassere dem sammen med Studentradioen. 

Studentradioen Etter flere år uten studentradio i Tromsø, søker nå Studentradioen 
om kontorplass for å ha mer plass enn bare innspillingsstudio. 
Foreningens behov for kontor er godt begrunnet, og AU innstiller 
derfor på at de får kontorplass sammen med Start UiT og AISEC. 

AIESEC Da den tidligere organisasjonen IAESTE ble lagt ned, flyttet 
medlemmene over til Association Internationale des Etudiants en 
Sciences Economiques et Commerciales. De har da i samråd med 
SP fått beholde kontorene til AIESTE. De peker på kontoret er svært 
viktig for dem, blant annet som arena for studenter som ønsker å 
dra på utveksling.   

2.124 Nakama Interesseforeningen for Japan har slitt gjennom pandemien, men 
satser på økt aktivitet etter pandemien. AU innstiller derfor på at de 
får beholde kontoret. 

Arctic Sector Science Fiction- og fantasyforeningen mistet kontorplassen sin på 
Realfagsbygget da dette fikk en ny kafé for noen år siden, er nå på 
jakt etter nytt kontor. AU mener at det kan være nyttig for 
interesseforeninger å dele kontor i studentgangen, og innstiller 
derfor på at Arctic Sector får dele kontor med Nakama 
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2.136 TSI Tromsøstudentenes Idrettslag søker om kontorplass for å kunne 
gjennomføre to store prosjekter: Studentlekene Tromsø 2022 og 
AktivCampus. AU anerkjenner behovet for faste kontorplasser for 
slikt arbeid, og innstiller derfor på at TSI får ta i bruk 2.136 

Spire Miljøorganisasjonen Spire søker om å få beholde sin kontorplass, 
og AU ser nytten de har hatt av kontorlokale. Til tross for en kort 
søknad, innstiller AU på at foreningen får beholde kontorplass. 

Fremtiden i 
våre hender 

Fremtiden i våre hender kan vise til å ha bygget et sykkelverksted, 
og har fremover planer for flere aktiviteter for allmennheten. 
Foreningens formål gjør det naturlig å plassere den på samme 
kontor som Spire. 
Foreningen leverte søknad etter fristen. 

2.137 Elsa 
CF Tromsø 
Juristforbundet 
Juristforeningen 

De fire organisasjonene for jurfak-studenter som i dag deler 
kontor, søker sammen om ny kontorplass. I søknaden ber de om 
rom med bedre lys- og luftforhold, og AU ser at dette i dag er et 
problem. Dessverre er det ikke mulig å flytte samtlige foreninger til 
et nytt kontor, da det ikke er plass til dette. AU innstiller derfor på 
at disse får beholde dagens kontor, men oppfordrer foreningene til 
å lete etter mer egnede lokaler ved jurfak. 

2.138 Driv 
Debutuken 
Studentuken 

Disse tre organisasjonen søker sammen om å beholde dagens 
kontorplass. AU ser behovet disse har, særlig ettersom at Driv har 
ansvar for drift av Bodega. AU innstiller dermed på at foreningen 
beholder dagens kontor 
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Vedlegg 2: Mazemap jf. innstilling  
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
  



                     
 

16 
 

 

SAK 68- 2021 Prolongering av bibliotekstyret ut 2021 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.06.2021 
Ansvarlig: Biblioteksdirektøren 

 
 

Det nåværende bibliotekstyrets funksjonstid utløper 31.07.2021. Dette gjelder også de 
sittende fakultetsstyrer. På grunn av det nå skal tilsettes dekaner i nye åremålsstillinger 
er funksjonstiden for fakultetsstyrene prolongert ut 2021.  
 
Selv om åremålet for bibliotekdirektøren ikke følger dekanenes anser 
universitetsdirektøren det som formålstjenlig at bibliotekstyret er i synk med perioden for 
fakultetsstyrene. Bibliotekdirektøren støtter denne vurderingen, særlig med tanke på at 
det skal tilsettes nytt rektorat som tiltrer 1. august 2021. 
 
Samtlige medlemmer av bibliotekstyret, inkludert de to studentrepresentantene, har sagt 
seg villig til å fortsette i sine verv frem til årsskiftet, men her har Studentparlamentet en 
udiskutabel rett til selv å utnevne sine representanter. Vi ønsker derfor en endelig 
beslutning når det gjelder studentrepresentasjon i bibliotekstyret frem til 01.01.2022. 
 
 
Forslag til vedtak: 

- Victor Zimmer og Bendik Hugstmyr Woie får prolongert sin oppnevningsperiode til 
01.01.2022 
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SAK 69- 2021 Vedtektsfeste parlamentets samiske og engelske navn 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.06.2021 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet er studentparlamentet for alle studenter ved 
UiT, uavhengig av studentenes kulturelle og politiske identitet. Samtidig er det viktig at det øverste 
organet i studentdemokratiet ved UiT anerkjenner mangfoldet blant UiT sine studenter. 
 
På bakgrunn av dette, ønsker Arbeidsutvalget å vedtektsfeste Studentparlamentet sitt navn på 
både samisk og engelsk. 
 
Forslag til samisk navn er utarbeidet av SESAM etter forespørsel fra Arbeidsutvalget. Forslag 
til engelsk navn, er utarbeidet av Arbeidsutvalget selv. Det har vært spørsmål rundt hvorvidt 
man skal bruke begrepet «Student Union» eller «Student Parliament». Arbeidsutvalget har 
valgt å foreslå «Parliament» ettersom at dette begrepet er brukt ved UiT helt tilbake til 2009, 
samt at studentdemokratiene ved de andre i U5 også bruker dette begrepet. 
 
Ettersom at dette forslaget er endring i §1 Navn, må en eventuell endring stadfestes i påfølgende 
periode med absolutt 2/3 flertall, jamfør §15.2 Særlige endringer av reglement  
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget vedtas slik det foreligger. 
 
Vurdering fra kontroll- og organisasjonskomité:  
Kan vedtas 
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Vedlegg: Forslag til vedtektsendring 
 
Opprinnelig tekst: 
 
§1 Navn 
Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter 
studentparlamentet) 
 
 
Forslag fra arbeidsutvalget: 
 
§1 Navn 
Foreningens navn er Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter 
studentparlamentet). 
 
Foreningens samiske navn er Studeantaparlameanta UiT Norgga árktalaš universitehta. 
 
Foreningens engelske navn er The Student Parliament UiT The Arctic University of Norway. 
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SAK 70-2021 Valg av representanter til prosjektgruppen Breivika 2041 
 
Til: Studentparlamentets representanter  
Møtetidspunkt: 04.06.2021 
Ansvarlig: arbeidsutvalget  
 
 
Prosjektgruppen for Breivika 2040 (campusutviklingsplanen for Tromsø) skal gi innspill 
til arbeidet som gjøres for utvikling av campusutviklingsplanen. Den vil bestå av 
fagpersoner fra forskjellige områder på UiT. Campusutviklingsplanen vil være en plan 
med muligheter for gjennomslag innenfor flere av parlamentets fokusområder. 
Studentparlamentet skal velge to representanter til prosjektgruppe for Breivika 2040 
infrastruktur, med funksjonstid 04.06.2021 til 04.09.2022. Prosjektgruppen er en ny 
gruppe og endringer i form og sammensetning kan forekomme. Planen er at 
prosjektgruppen har ca. fire møter i året.  
 
 
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 71-2021 Valg til Arbeidsgruppe for samarbeid mellom UiT og 
næringslivet i Tromsø 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.06.2021 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 
 

Studentutvalget har gjennom kommunestyret i Tromsø kommune fått fullmakt til å sette ned en 
arbeidsgruppe som skal arbeide frem til midten av høsten 2021 med å se på tiltak for å bedre 
kontakten mellom UiT og næringslivet i Tromsø.  
Arbeidsgruppen vil ha representasjon fra næringslivet, UiT, og Tromsø kommune, samt 
studentutvalget og studentparlamentet m. fler.  
 
Vervet varer fra vedtak er fattet til arbeidsgruppen har levert sitt arbeid.  
Vervet er ikke lønnet.  
 

Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger [person 1] som representant til arbeidsgruppen.  
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SAK 72-2021 Sommerfullmakt  
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.06.2021 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 

Da det ikke avholdes noen studentparlamentsmøter i sommerferien, er det nødvendig at 
parlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å i denne perioden foreta eventuelle 
beslutninger som normalt sett skulle vært sanksjonert av studentparlamentet.  

Sommerfullmakten er ikke som å forstå som en blankofullmakt til arbeidsutvalget, men 
snarere som en bemyndigelse til bruk ved særskilt behov. 

 

Forslag til vedtak: Studentparlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å foreta 
nødvendige vedtak og økonomiske disposisjoner f.o.m dagens dato t.o.m. datoen for 
første studentparlamentsmøte høsten 2021. Eventuelle vedtak eller økonomiske 
disposisjoner gjort på bakgrunn av denne fullmakten skal redegjøres for på 
førstkommende studentparlamentsmøte. 
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SAK 73 – 2021 Årsmelding fra Studentparlamentet 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 04.06.21  
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget har skrevet en årsmelding hvor det rapporteres om studentparlamentets 

aktivitet i inneværende periode. Årsmeldingen ligger vedlagt. 

Vedlegg: 

Studentparlamentets årsrapport 2020/2021 

Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner årsmeldingen for studentparlamentet 
slik den står 
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