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Informasjon om prosessen rundt langtidsplan 
 

 

Arbeidsutvalget har i saken om langtidsplan forsøkt å foreslå en liste over prioritering som har gått igjen i 1 
studentpolitikken over lang tid. Målet med planen er å gi mer kontinuitet i prioriteringer over tid. Det legges opp 2 
til at langtidsplanen revideres årlig i løpet av vårsemesteret. Vi håper dette gir Studentparlamentet god tid til å 3 
utvikle studentpolitikk. 4 
 5 
Noen saker i den foreslåtte langtidsplanen bærer preg av å være mer prinsipp enn forslag til forbedring. Dette 6 
kommer hovedsakelig av at Studentparlamentet ikke har andre styringsdokumenter å referere til. Arbeidsutvalget 7 
tror politiske komiteer kan utarbeide nye styringsdokumenter som bedre beskriver prinsipper og verdier for 8 
Studentparlamentet. Ved revidering bør disse da fjernes fra langtidsplanen for ryddighetens skyld. 9 
 10 
Arbeidsutvalget håper forslaget gir en god pekepinn på hva en langstidsplan kan være. 11 
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Forslag til Studentparlamentets langtidsplan 
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Studentøkonomi  1 

Studiestøtte 2 

Studiestøtten skal økes til den tilsvarer halvannen ganger grunnbeløpet i folketrygden.  3 

 4 

Incentiver 5 

Studiekommuner skal gi incentiver til studenter for å folkeregistrere flytting til studiebyen. 6 

Incentivene bør være av en art som gjør det enklere å være student eller letter på den 7 

økonomiske situasjonen. 8 

 9 

Praksiskostnader 10 

Studenter skal ha muligheten til å delta på praksis uavhengig av sin økonomiske situasjon. 11 

Dette krever kompensasjonsordninger som er fleksible, og legger til rette for en økonomisk 12 

trygg praksisperiode. Obligatorisk praksis skal ikke oppleves som en merkostnad. 13 

 14 

Campusutvikling 15 

Lavpris matbutikk på campus Tromsø 16 

Studenter ved campus Tromsø har i lang tid etterspurt et bredere tilbud for dagligvarer enn 17 

hva som er tilgjengelig gjennom samskipnaden og MIX. Et slikt tilbud realiseres best 18 

gjennom etableringen av en lavpris matbutikk på campus. 19 

 20 

Studentforeningers plass på campus 21 

Det å være student er en spesiell livssituasjon, og studentforeninger er en veldig viktig del av 22 

dette. Campusutvikling og arealplanlegging må ta hensyn til og tilrettelegge for 23 

studentforeningers behov. Variert aktivitet på campus gir en bedre opplevelse. 24 

 25 

Universell utforming 26 

For å jobbe for at UiT skal kunne nå målet om universell utforming, da et samfunn som flest 27 

mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne, har UiT allerede en handlingsplan de kan 28 

forholde seg til. Handlingsplanen Likestilling, mangfold og inkludering 2020-2022 tar opp slike 29 

problemstillinger, men også løsninger. Ved å følge opp, bistå og ta i bruk en ny handlingsplan 30 

med inspirasjon fra den forrige kan studentene på UiT ha en større påvirkning og eierskap til 31 

den nye handlingsplan som gjør det mer motiverende for studentene å jobbe mot en universell 32 

utforming når de selv har vært med å påvirke dette fra første stund.  33 

 34 

Universitetstjenester 35 

Sommerundervisning 36 

Sommerundervisning skal være et frivillig tilbud i fag der det er nok etterspørsel. 37 

Undervisning og eksamen om sommeren tillater studenter som ønsker mer progresjon et 38 

studieløp som passer dem bedre, samtidig som det kan forenkle det å ta opp fag der man har 39 

strøket uten at det fører til en unormalt høy studiebelastning.  40 

  41 
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Honoursprogram 42 

Det skal opprettes et honoursprogram ved UiT som tillater studenter å følge et akselerert 43 

studieløp med utvidede tverrfaglige muligheter. Opprettelsen av programmet skal ikke gå på 44 

urimelig bekostning av andre studier eller tjenester ved universitetet. 45 

 46 

Studentaktiv læring og gjenbrukbar undervisning 47 

Forelesninger er i ferd med å bli en utdatert modell som byttes ut av gjenbrukbar asynkron 48 

digital undervisning og synkron undervisning der studenter tar en mye større rolle. Denne 49 

utviklingen er positiv når den tilrettelegger for mer fleksibilitet og bedre læring.  50 

Arbeidslivsrelevans 51 

I Stortingsmelding 16 (2020 – 2021) Utdanning for omstilling - Økt arbeidslivsrelevans i 52 

høyere utdanning er målet å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. 53 

Regjeringen ønsker å legge til rette for bredere dialog og mer systematisk samarbeid mellom 54 

universitetet, høyskoler og virksomheter både i stat og kommune, privat næringsliv og frivillige 55 

sektor. Det er derfor viktig at UiT tilrettelegger godt for ferdighetene: se muligheter og vise 56 

retning, tillit og risikovilje, lære og endre praksis samt samarbeid og involvering. Klarer vi å 57 

tilrettelegge dette på en god måte får vi tilgang på og bruk av effektive løsninger so bidrar å 58 

utvikle et mer bærekraftig samfunn. Det er også ønskelig at UiT og næringslivet jobber tett 59 

sammen for å nå disse målene slik at studentene i nord er best forberedt og klar over 60 

mulighetene sine ved endt utdanning.  61 

 62 

Studentrettigheter 63 

Studenter som foreldre 64 

Det er viktig at alle som utdanner seg får et best mulig tilbud når det skal tilrettelegges for 65 

studenter sin bosituasjon. Selv om det kanskje er mer vanlig nå, kan det være enkelt å glemme 66 

at noen studenter enten har barn før de studerer eller får barn underveis i studietiden. Fra 67 

ungdomskravet 2021 kreves det at det skal legges til rette for å ha barn som student. 68 

Samskipnaden tilrettelegger noe, men det kan alltids forbedres slik at foreldrefølelsen blir best 69 

mulig ivaretatt mens man er student og forelder samtidig. Spesielt viktige temaer for student 70 

med barn kan være barnehageplass, inntekts- og formegrenser og rettigheter på campus og i 71 

praksis.  72 

 73 

Negativ diskriminering 74 

Ingen studenter skal oppleve negativ diskriminering i møte med universitetet, samskipnaden 75 

eller studentdemokratiet.   76 

Victor Zimmer
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Studiestedet 77 

Studentpris på kollektivtrafikk 78 

Selv om Troms fylkestrafikk har et tilbud på billetter for Ung voksen (18-29 år) er det ønskelig 79 

at studenter blir prioritert som en egen gruppe i billett- og rabattoversikten for rutetilbudet til 80 

Troms fylkestrafikk. Studenter er i en spesiell situasjon sammenlignet med andre i 81 

aldersgruppen 18-29 år da de ikke har den lukrative muligheten til å jobbe fulltid eller deltid 82 

ved siden av studiene av utallige grunner. For å kunne sikre at studenter får en lavere budsjett 83 

 84 

Nattbuss på torsdager og i fadderuke 85 

Studenthverdagen er en hektisk periode i livet til mange studenter. Det er enten sene kvelder på 86 

biblioteket, jobb eller andre ærender som gjør at studenter ikke får tatt de siste bussene som går 87 

rett etter midnatt. Per nå er det bare fredags- og lørdagsbussene som har rutetider som strekker 88 

seg helt til kl. 04 om morgenen, men om nattbussen kunne fått en ekstra dag er det til stor hjelp 89 

for studentene ved UiT. Det er ikke bare på torsdager ønsket er etterspurt, men også under 90 

fadderukene. Da disse ukene er fylt med sosiale og inkluderende arrangement man ikke har lyst 91 

å dra hjem tidlig fra bare fordi bussen ikke går mye senere enn klokken tolv, er det ønskelig at 92 

bussrutene ved studiestart og under fadderukene utvides slik at de nye studentene kan delta 93 

enda mer på det sosiale studentlivet ved UiT hver studiestart.  94 

 



Vedlegg 3 

03.09.2021 

7  

Forslag til Studentparlamentets budsjett 2021/2022 
 

 

DRIFTSINNTEKTER   H2021 (01.07.21 - 31.12.21) V2022 (01.01.22 - 30.06.22) Periode 2021/2022 

35100 Tilskudd fra NSO       

35200 Tilskudd fra UiT  kr                   1 650 000,00   kr                   1 990 250,00   kr                   3 640 250,00  

35300 Tilskudd fra studentsamskipnaden      kr                                              -    

35900 Andre driftsinntekter (tilskudd AnsvarsFull)  kr                                              -     kr                   1 000 000,00   kr                   1 000 000,00  

SUM DRIFTSINNTEKTER    kr                   1 650 000,00   kr                   2 990 250,00   kr                   4 640 250,00  

DRIFTSKOSTNADER         

  FASTE UTGIFTER       

50100 Faste lønninger  kr                       904 909,00   kr                   1 137 250,00   kr                   2 042 159,00  

51700 Lønnsrefusjoner  kr                                              -     kr                                              -     kr                                              -    

51900 Avsetning feriepenger  kr                       117 639,00   kr                       147 843,00   kr                       265 482,00  

54100 Arbeidsgiveravgift  kr                          71 488,00   kr                          89 843,00   kr                       161 331,00  

54110 Arbeidsgiveravgift av feriepenger  kr                             9 294,00   kr                          11 680,00   kr                          20 974,00  

66400 Revisjonshonorar  kr                          30 000,00   kr                                              -     kr                          30 000,00  

66450 Andre honorarer  kr                          15 000,00   kr                          15 000,00   kr                          30 000,00  

  Tilskudd studentdemokrati Harstad  kr                       115 250,00   kr                       140 250,00   kr                       255 500,00  

  Tilskudd studentdemokrati Finnmark  kr                          80 000,00   kr                          80 000,00   kr                       160 000,00  

  Rusprosjekt - samarbeid samskipnaden  kr                                              -     kr                   1 000 000,00   kr                   1 000 000,00  

  Delsum  kr                   1 343 580,00   kr                   2 621 866,00   kr                   3 965 446,00  

  DRIFTSUTGIFTER       

67100 Kontorutgifter  kr                             5 000,00   kr                             5 000,00   kr                          10 000,00  

67600 Abonnement  kr                             3 500,00   kr                             3 500,00   kr                             7 000,00  

68100 Telefon   kr                                              -     kr                                              -     kr                                              -    

68500 Porto  kr                                 500,00   kr                                 250,00   kr                                 750,00  

         kr                                              -    

67900 Diverse kostnadner  kr                          10 000,00   kr                          10 000,00   kr                          20 000,00  

  Delsum  kr                          19 000,00   kr                          18 750,00   kr                          37 750,00  

  REISEUTGIFTER       

70350 Studentparlamentets aktivitetsfond  kr                          10 000,00   kr                          15 000,00   kr                          25 000,00  

70301 Andre reisekostnader  kr                       125 000,00   kr                       150 000,00   kr                       275 000,00  

  Delsum  kr                       135 000,00   kr                       165 000,00   kr                       300 000,00  

  MØTEUTGIFTER       

73201 Servering møter  kr                          25 000,00   kr                          27 500,00   kr                          52 500,00  

73509 AU-møter  kr                             5 000,00   kr                             6 500,00   kr                          11 500,00  

73510 Overlapp  kr                                              -     kr                          35 000,00   kr                          35 000,00  

X Reisekostnader  kr                          40 000,00   kr                          50 000,00   kr                          90 000,00  

73505 Konferanser og Seminar  kr                       100 000,00   kr                          90 000,00   kr                       190 000,00  

  Delsum  kr                       170 000,00   kr                       209 000,00   kr                       379 000,00  
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  VALG OG PR       

73611 Valgavvikling  kr                                              -     kr                          30 000,00   kr                          30 000,00  

73612 Aksjoner og Prosjekter  kr                             5 000,00   kr                          20 000,00   kr                          25 000,00  

73500 Servering utadrettet virksomhet  kr                             5 000,00   kr                             5 000,00   kr                          10 000,00  

73613 Gaver  kr                                 500,00   kr                             1 000,00   kr                             1 500,00  

73614 Promotering  kr                          10 000,00   kr                          10 000,00   kr                          20 000,00  

  Delsum  kr                          20 500,00   kr                          66 000,00   kr                          86 500,00  

  SOSIALT       

73715 Julebord  kr                          25 000,00   kr                                              -     kr                          25 000,00  

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

73717 Andre sosiale tiltak  kr                             5 000,00   kr                             5 000,00   kr                          10 000,00  

  Delsum  kr                          30 000,00   kr                          30 000,00   kr                          60 000,00  

  KOMITEER       

73818 Møteutgifter  kr                             8 000,00   kr                             8 000,00   kr                          16 000,00  

73819 Prosjekter  kr                                              -     kr                             2 500,00   kr                             2 500,00  

  Tilskudd til lag/foreninger  kr                                              -     kr                                              -     kr                                              -    

  Delsum  kr                             8 000,00   kr                          10 500,00   kr                          18 500,00  

  FINANSINNTEKTER       

80701 Renteinntekter  kr                                              -     kr                                              -     kr                                              -    

  FINANSKOSTNADER       

  Rentekostnader  kr                                              -     kr                                              -     kr                                              -    

81300 Betalingsgebyrer  kr                             2 500,00   kr                             2 500,00   kr                             5 000,00  

  Delsum  kr                             2 500,00   kr                             2 500,00   kr                             5 000,00  

SUM DRIFTSKOSTNADER    kr                   1 728 580,00   kr                   3 123 616,00   kr                   4 852 196,00  

Sum inntekter    kr                   1 650 000,00   kr                   2 990 250,00   kr                   4 640 250,00  

Sum kostnader    kr                   1 728 580,00   kr                   3 123 616,00   kr                   4 852 196,00  

Driftsresultat   -kr                          78 580,00  -kr                       133 366,00  -kr                       211 946,00  
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Anmodning fra Moderat Liste 
 

 

Orienteringssak: Hovedstyrets fratredelse ved DRIV 1 

Petter N. Rønning, Moderat Liste UiT 2 

 3 

Leder og Nestleder i hovedstyret ved Studenthuset DRIV har 30. august varslet at de fratrer 4 

sine verv med umiddelbar virkning. Det ordinære årsmøtet i Studentsamfunnet DRIV er over 5 

en måned unna og foreningen må nå være å anse vanskelig stilt. Fratredelsen begrunnes i 6 

systematiske problemer hos studenthuset, spesielt mellom Studentsamfunnet DRIV og DRIV 7 

AS, som virker å være uoversiktlige. 8 

 9 

Studenthuset er en viktig møteplass for Tromsøs studenter og er et knutepunkt for flere 10 

undergrupper. Det er Studentparlamentets rolle å være tilstrekkelig informert om større saker i 11 

studenthuset og tilrettelegge for gode løsninger som kommer alle studentene til gode.  12 

 13 

Arbeidsutvalget formodes om å undersøke saken med hast og presentere videre potensielle 14 

tiltak for Studentparlamentet ved første anledning. 15 
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