
 14.10.2021 

1  

 

Appendiks for innkalling til SPM3 

 

 Møte:   SPM3 

 Antall vedlegg:   6 

 

Dette er et appendiks for innkallingen til møte i Studentparlamentet. 

Vedleggene er en del av sakspapirene til møtet.  

 

INNHOLD 
VEDLEGGSNUMMER TITTEL SAKSNUMMER SIDE 

Vedlegg 1 Studentparlamentets arbeidsprogram 2021/2022 Sak 23 – 2122 2 

Vedlegg 2 Arbeidsutvalgets endringsforslag til 

arbeidsprogrammet 

Sak 23 – 2122 14 

Vedlegg 3 UiTs strategi mot 2022 «Drivkraft i nord» Sak 38 – 2122 15 

Vedlegg 4 Mandat for forskning- og utdanningspolitisk 

komité 
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Utdanning og Læringsmiljø 

Praksis innenfor arbeidsliv og forskning for studenter 1 
Formål: Studentparlamentet prioriterer at studenter skal ha muligheten for praksis innad enten arbeidslivet eller 2 
forskning. Praktisk erfaring er utrolig viktig for studenter. Det gir dem en helt annen forståelse for faget de 3 
studerer, og arbeidslivet etter endt studie. Dette gir også studenter muligheten til å knytte kontakter i arbeidslivet, 4 
før de er ferdig med utdanningen. 5 
 6 
Bakgrunn: Flere programmer ved UiT har praktisk erfaring fra arbeidslivet og forskning, enten som valgfag eller 7 
obligatoriske fag. Deres erfaringer kan brukes for å utvide praktisk erfaring til flere studieretninger. 8 
 9 
Studentparlamentet prioriterer: 10 

• At universitetet etablerer et prøveprosjekt for utvalgte studier. Dette skal baseres på andre studiers 11 
erfaringer med praksis innenfor arbeidsliv og/eller forskning, med mål for å utvide dette senere.  12 

 13 

Kartlegge den pedagogiske basiskompetansen til forelesere 14 
Formål: Studentparlamentet mener at alle studenter skal ha forelesere av god kvalitet. Vi må derfor kartlegge 15 
den pedagogiske basiskompetansen til forelesere. Slik at vi senere kan forbedre den.  16 
 17 
Bakgrunn: Studentparlamentet vil sette i gang en prosess med å få oversikt over den pedagogiske 18 
basiskompetansen til forelesere. I dag er kvaliteten på forelesere varierende, og forelesere har potensielt en 19 
utdatert pedagogisk basiskompetanse. 20 
 21 
Studentparlamentet prioriterer: 22 

• At den pedagogiske basiskompetansen til forelesere skal kartlegges, for å videre kunne forbedre den. 23 

 24 

Mer varierte vurderingsformer  25 
Formål: Studentparlamentet skal arbeide for at det skal brukes flere vurderingsformer, der dette er mulig og 26 
hensiktsmessig. Bakgrunnen til dette er at studenter arbeider på forskjellige måter. Studentene skal ha 27 
muligheten til å vise potensialet sitt, ved bruk av en større variasjon av vurderingsformer.  28 
 29 
Bakgrunn: I dag er ikke variasjonen av vurderingsformer god nok på flere studieprogrammer. Selv om 30 
Studentparlamentet anerkjenner at dette ikke er mulig på visse studier, så er det viktig at studenter får denne 31 
muligheten der det er mulig. Det er viktig at det undersøkes grundig hvor dette er mulig og hensiktsmessig, uten 32 
at det går ut over den pedagogiske kvaliteten. 33 
 34 
 35 
Studentparlamentet prioriterer: 36 

• Å få utredet muligheten for å bruke flere vurderingsformer. 37 
 38 

Bedre pensumlister 39 
Formål: Det skal være enkelt å sette seg inn i hva pensum består av og hva man som student bør gå til innkjøp 40 
av.  41 
 42 
Bakgrunn: I dag får flere studenter en meget stor pensumliste, ofte ikke samlet på ett sted. Dette gjør 43 
anskaffelsen av pensum til et arbeid i seg selv. 44 
 45 
Studentparlamentet prioriterer: 46 

• At alle studier får tydelige pensumlister utlevert ved semesterstart.  47 

 48 

Automatisk begrunnelse på alle eksamener 49 
Formål: Studentparlamentet prioriterer at alle studenter skal få automatisk tilbakemelding på eksamen. En 50 
forutsetning for dette er at vi finner hensiktsmessige elektroniske verktøy til sensorene. En slik løsning vil gjøre 51 
det lettere for studenter, rundt oppgaveskrivning og eksamen. Det er positivt for UiT at studenter forbedrer 52 
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karakterene sine, samt viktig for studentene. Som en del av dette er det også viktig at vi informerer studentene 53 
om rettighetene deres i forhold til begrunnelser for karakter.  54 
 55 
Bakgrunn: Mange studenter er ikke klar over rettighetene sine som begrunnelser for eksamenskarakterer, dette 56 
gjør at de ikke utnytter muligheten til å spørre om begrunnelse på karakter. Studentene har i mange år ønsket en 57 
automatisk begrunnelse på eksamen, dette vil gjøre det mye lettere å kunne få et raskt svar. 58 
 59 
 60 
Studentparlamentet prioriterer: 61 

• Å gjøre studenter klar over muligheten til å få begrunnelse for karakter på eksamen. 62 

• Å kartlegge om det finnes systemer for å effektivisere tilbakemeldinger. 63 
 64 

Trygg praksis 65 
Formål: UiTs studenter burde kunne forvente at praksis er en trygg og lærerik opplevelse der det legges til rette 66 
for kunnskap og personlig utvikling. Eksterne faktorer som kan påvirke dette bør kartlegges slik at man kan 67 
minimere effekten av disse.  68 
 69 
Bakgrunn: Praksis er en verdifull erfaring for studenter, men den kan svekkes av flere faktorer. Norsk 70 
Sykepleierforbund (NSF) holder i dag kurs for sykepleierstudenter om deres rettigheter i praksis og 71 
utfordringene det gjelder angår flere fag.  72 
 73 
  74 
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Studentparlamentet prioriterer: 75 
• At UiT kartlegger problemer studenter opplever under praksis, med spesielt fokus på økonomi, bosted, 76 

og veiledning. 77 

• At UiT tilbyr alle studenter som skal i praksis et kurs om studentenes rettigheter i praksis, gjerne 78 
digitalt. 79 

• At det skal utarbeides forskuddsordning for praksisstøtten. 80 

• At StudyArktis skal jobbe med kommunene for å legge til rette for studenter som trenger bolig under 81 
praksisopphold. 82 

 

Fag og Forskning 

Arctic Recilience Accelerator for studenter 83 
Formål: Studentparlamentet prioriterer at studenter skal føle en tilknytning til prosjektet som en del av 84 
satsningen fra Universitetet. Tilhørighetsfølelsen det kan gi til Universitetets arbeid med viktige arktiske 85 
spørsmål er uten tvil en fordel. Under prosjektets utvikling må UiT oppfordres til å tenke spesifikt på hvordan 86 
studenter som gruppe kan gis interaksjonsmuligheter med prosjektet. 87 
 88 
Bakgrunn: Arctic Recilience Accelerator (ARA) er et prosjekt under etableringsfasen hos UiT i samarbeid med 89 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne i Sveits og Harvard Kennedy School i USA. Prosjektet vil knyttes til 90 
flere stipendiatstillinger og et lite, men visjonært, nybygg på campus. Det knyttes opp mot store viktige mål 91 
innen bærekraft, velferd og helse. 92 
 93 
Studentparlamentet prioriterer: 94 

• At studenter som gruppe skal inkluderes i Arctic Recilience Accelerator. 95 
 96 
 97 

Søknadsassistanse 98 
Formål: Forskningen på UiT skal konkurrere med sin kvalitet og viktighet, ikke den individuelle 99 
forskningsgruppens evne til å skrive søknader. Universitetet må ta en mer aktiv rolle i den administrative delen 100 
av søkeprosessen etter ekstern finansiering. 101 
 102 
Bakgrunn: Forskningen på universitet påvirker sjelden studentene direkte, men er av stor betydning indirekte. 103 
Mer og bedre forskning gir et faglig sterkere miljø som gir en bedre utdanning. Økende deler av forskningen på 104 
UiT finansieres av eksterne parter som Norges Forskningsråd, European Research Council mfl. 105 
 106 
Studentparlamentet prioriterer: 107 

• At det opprettes et søknadssenter med spisskompetanse på ekstern finansiering. 108 
 109 
 110 

Studenter i forskning 111 
Formål: Studentene skal oppleve en forskningsbasert undervisning og en institusjon der forskningen står i 112 
hovedfokus sammen med utdanning. Utdanning på UiT skal vise frem akademia som en attraktiv arbeidsgiver. 113 
Allerede fra bachelorstudiet skal studenter oppleve inkludering i forskning på en måte som er tilrettelagt for å gi 114 
forståelse og innsikt. 115 
 116 
Bakgrunn: Forskning og utdanning har nære tilknytninger selv om de ofte fremstilles som to ulike fokusområder. 117 
Forskningen legger grunnlaget for pensum, skaper kompetansen, og gir mulighetene som utdanningen avhenger 118 
av. Samtidig er utdanningen nødvendig for at forskningen skal kunne fortsette.  119 
 120 
Studentparlamentet prioriterer: 121 

• At det legges frem en sak for Studentparlamentet med forslag til tiltak for å inkludere studenter i 122 
forskning allerede fra tidlig på bachelornivå. 123 

 124 

Likestilling og Mangfold 
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Innhente tilbakemeldinger til handlingsplanen for likestilling, mangfold, og 125 

inkludering 126 
Formål: Diskriminering og trakassering av studenter og ansatte er uforenelig med godt lærings- og arbeidsmiljø. 127 
Seksuell trakassering har vært og er et problem i akademia. Dette er en form for maktmisbruk som ikke skal 128 
tolereres og som undergraver universitetets verdigrunnlag. Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og 129 
engasjement skal prege forhold mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere. 130 
 131 
Bakgrunn: I februar 2020 lanserte Læringsmiljøutvalget (LMU) en ny handlingsplan for likestilling, mangfold 132 
og inkludering. Handlingsplanen slår fast at UiT Norges arktiske universitet skal arbeide aktivt for å fremme 133 
likestilling, mangfold og inkludering av ansatte og studenter, samt å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø 134 
uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering eller 135 
kjønnsidentitet. Fra tidligere inkluderer denne handlingsplanen “mangfold”. 136 
 137 
Studentparlamentet prioriterer: 138 

• Å hente innspill fra interesse- og linjeforeninger på handlingsplanen for likestilling, mangfold og 139 
inkludering fra LMU. 140 

 141 

  142 
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Informasjon til studentforeninger om likestilling, mangfold, og inkludering 143 
Formål: Selv om mange interesse- og linjeforeninger kan ha interesse og et ønske om å implementere 144 
likestilling, mangfold og inkludering i sin forening er det viktig at man ikke pålegger dem et slikt krav og heller 145 
informerer og legger til rette gode tilbud som de kan ta i bruk. 146 
 147 
Bakgrunn: Ved å gi gode tilbud som er gratis og lærerike opp mot et tema som likestilling og mangfold er dette 148 
en fin måte for student- og linjeforeningene å få muligheten til å prioritere disse tilbudene for sin forening. 149 
Foreningene vet ofte best hvilke mangler innenfor likestilling og mangfold som de trenger. Ved å legge til rette 150 
for at de foreningene som allerede har gode og mindre gode rutiner kan styrke sin kunnskap og forståelse rundt 151 
likestilling og mangfold er dette en fin måte å la hver forening ta den beslutningen som er best for sin seg i håp 152 
om at likestilling og mangfold blir prioritert av foreningene på UiT. 153 
 154 
Studentparlamentet prioriterer: 155 

• Å tilby kursing, dialogsmøter og andre tilbud som interesse- og linjeforeninger kan ta i bruk for å 156 
implementere likestilling, mangfold og inkludering.  157 

Gratis sanitærprodukter 158 
Formål: Sanitærprodukter er en for betydelig utgift og en stor belasting i det daglige for cirka halvparten 159 
menneskene i samfunnet, og for dem er produktene en nødvendighet. Studenter er en av gruppe i samfunnet som 160 
har veldig lav økonomisk kjøpekraft, og det estimeres at en kvinne hvert eneste år bruker litt nesten 1000 kroner 161 
på sanitærprodukter. 162 
Bakgrunn: Studentparlamentet skal være med på at denne store utgiften for studenter fjernes, og at universitetet 163 
skal tilby gratis sanitærartikler på lik linje med flere prevensjonsmidler. Det skal settes av kr. 20 000 fra 164 
semesteravgiftsmidlene til å finansiere tilbudet i første omgang, da fra Studentparlamentets side. På langsikt er 165 
det ønskelig at ansvaret skal overføres til Studentsamskipnaden som skal sikre at alle toaletter har 166 
sanitærprodukter tilgjengelig for både studenter og ansatte som skulle trenge det.  167 
 168 
Studentparlamentet prioriterer: 169 

• Arbeidsutvalget skal fordele sanitærproduktene etter beste evne slik at det når flest mulig. 170 

• Bruke kr. 20 000 av semesteravgiftsmidlene til å iverksette gratis tilbud av flere sanitærprodukter til 171 
studenter ved Universitetet i Tromsø. 172 

• Jobbe for at Samskipnaden skal overta ansvar og myndighet til å iverksette en ordning som sikrer gratis 173 
sanitærprodukter til alle campusene ved Universitetet i Tromsø. 174 

• Jobbe for gratis prevensjon til studenter - både hormonell og ikke-hormonell. 175 
 176 

Innføring av workshops om grensesetting og seksuell trakassering 177 
Formål: En av fire studenter oppgir å ha opplevd seksuell trakassering I følge SHoT undersøkelsen. Alle skal ha 178 
rett til et trygt lærlingsmiljø, men uønsket seksuell oppmerksomhet og grenseoverskridende atferd ødelegger 179 
hverdagen til mange studenter. Løsningen må være å endre holdninger hos de som trakasserer, men også gi rom 180 
til alle studenter å bli kjent med sine grenser.  181 
 182 
Bakgrunn: Flere universiteter i andre land, blant annet Oxford, Cambridge og SOAS, har innført obligatoriske 183 
samtykke workshops som en del av introduksjonsukene sine. UiT Norges Arktisk Universitet har sjansen til å bli 184 
en pioner i arbeidet mot seksuell trakassering i Norge om vi nå også innfører workshops om grensesetting og 185 
seksuell trakassering.  186 
 187 
Studentparlamentet prioriterer: 188 

• At UiT Norges Arktiske Universitet innfører workshops om grensesetting og seksuell trakassering. 189 
 190 

Nytt navn for organisasjonen 191 
Formål: Grunnet norskfinnenes status som nasjonal minoritet og dens store og historiske tilknytning til Nord-192 
Norge, mener vi at Studentparlamentet også bør ha et kvensk navn slik at vi er med på å vise norskfinnene og 193 
deres språk i studentparlamentet. 194 
 195 
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Bakgrunn: Samene i NoI Norge har vi både et urfolk som er samene, men samtidig har vi også en del nasjonale 196 
minoriteter der kvenene/norskfinnene er en av dem. Derfor ønsker Studentparlamentet å fremme et forslag hvor 197 
Studentparlamentet også får et offisielt kvensk navn samt også et sørsamisk og lulesamisk navn. 198 
Norge har mange forskjellige språk og forskjellige kulturer som er viktig at vi i studentparlamentet også bør 199 
være med på å støtte. Vi har offisielt 3 samiske språk i Norge som ikke er sett på som utødd disse er, sørsamisk, 200 
lulesamisk og nordsamisk. Derfor mener venstrealliansen det er viktig at vi som parlament på Nord-Norges 201 
universitet passer på at flest mulig får mulighet til å se sitt parlament på eget språk. Ettersom vi ofte ser på det 202 
samiske som hovedsakelig det nordsamiske, er det veldig viktig at vi forstår og viser forståelse at selv om noen 203 
er samisk så inngår dette ved at det er forskjellige språk og kulturer samlet under en felles betegnelse. 204 
 205 
Studentparlamentet prioriterer: 206 

• Fremme et forslag om kvensk navn på studentparlamentet.  207 

• Minst Sørsamisk, og Lulesamisk navn på universitetet.  208 
 209 

Styrket feiring av den samiske nasjonaldagen ved UiT 210 
Formål: Når studenter får undervisningsfri bør UiT tilrettelegge for en feiring av den samiske nasjonaldagen 211 
som bygger kunnskap og forståelse hos alle våre 17 500 studenter. Uavhengig av dette bør også det særskilte 212 
ansvaret som Norges Arktiske Universitet og tilknytningen til de samiske miljøene forvaltes riktig. Det bør være 213 
et godt tilbud fra UiT som merkes av student, ansatte, og eksterne. 214 
 215 
Bakgrunn: Studentparlamentet har gjort det til sin politikk at den samiske nasjonaldagen skal ha en spesiell 216 
stilling på UiT – Norges Arktiske Universitet og Studentparlamentet har tatt initiativ til undervisningfri. 217 
 218 
Studentparlamentet prioriterer: 219 

• At UiT styrker feiringen av den samiske nasjonaldagen både faglig og sosialt. 220 
 221 

Velferd 

Søvnproblemer 222 
Formål: Mange UiT-studenter sliter med søvnplager, og trenden går i feil retning. Tallene fra ShoT2021 var 223 
dystre, og Studentparlamentet ønsker et skikkelig løft for studenters søvnhelse. 224 
 225 
Bakgrunn: Studenter har hatt jevnt økende søvnproblemer siden 2010 (SHoT2021). 26 % av studenter i nord 226 
oppgir å ha søvnvansker, mens 45% oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose. God søvnhelse gir 227 
et godt utgangspunkt for gode faglige resultater og forebygger psykiske vansker. 228 
 229 
Studietiden er en stressende periode av studenters liv, og mange studenter setter pris på friheten som ligger i å 230 
være ung og ha kontroll på eget liv. Søvnvansker er vanlig også blant ikke-studenter, men den mengden vansker 231 
studenter opplever, er uakseptabel. Folkehelserapporten fra 2018 anslår at cirka 15 prosent av den voksne 232 
befolkningen lider av insomni. 233 
 234 
Studenters søvnvansker må bli mindre omfattende, og studenter må ha mulighet til å søke hjelp for plagene sine. 235 
Studenter har i dag mulighet til å søke hjelp gjennom blant annet studentrådgivningen og fastlege, og flere må bli 236 
bevisst over dette tilbudet. Samtidig må det holdes lav terskel for å oppsøke hjelp. 237 
 238 
Den beste medisin er forebyggende. Mørketidscafé med kunstig dagslys, kurs om søvnhygiene og økt synlighet 239 
for studentrådgivningens samtaletilbud er alle eksempler på tiltak som kan være nyttig i å forbedre studenters 240 
søvnhelse.  241 
 242 
Studentparlamentet prioriterer: 243 

• En betydelig nedgang av søvnvansker og insomni blant studenter i nord, målt gjennom Studentenes 244 
helse- og trivselsundersøkelse. 245 

• Å forplikte UiT og Samskipnaden til en koordinert innsats mot søvnvansker. 246 

  247 
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Styrke foreninger gjennom Studentliv 248 
Formål: Foreningslivet skal styrkes, og flere studenter skal ha mulighet til å ta del i det. 249 
 250 
Bakgrunn: Studentforeningene ved UiT har opplevd et vanskelig år, hvor mange sliter med aktivitet og 251 
rekruttering. Prosjektet Studentliv i samskipnaden arbeider med å hjelpe studentforeninger, gjennom blant annet 252 
kurs og veiledning. Studentliv har et stort potensial til å bistå studentforeningene, samt å hjelpe studenter som 253 
ønsker å opprette nye foreninger. 254 
 255 
Flere studenter etterspør tilbudet Studentliv leverer. Samtidig er det også etterspørsel etter et bredere tilbud, blant 256 
annet med normalvedtekter og dokumentmaler for budsjett og regnskap.  257 
 258 
Studentparlamentet prioriterer: 259 

• At Studentliv styrkes gjennom et bredere tilbud for foreninger 260 

• At det opprettes en dokumentbank for studentforeninger  261 
 262 

Fastlege for studenter 263 
Formål: Fastlegeordningen er pasienters vei inn i allmennhelsetjenesten, og representerer for mange nærhet til 264 
helsetjenesten. Mange studenter får dog ikke fastlege i studiekommunen sin. Studentparlamentet ønsker at 265 
fastlegetilbud som bedre er tilpasset studenter. 266 
 267 
Bakgrunn: Mange studenter ved UiT er tilflyttet fra andre kommuner, og velger å ikke få fastlege ved 268 
studiestedet. Dette er med på å skape en høyere terskel for å oppsøke fastlege. Samtidig er flere studiesteder 269 
preget av mangel på fastleger, med lange ventelister. I en av vertskommunene, Tromsø, er det cirka 0,6 % ledig 270 
kapasitet hos fastlegene. 271 
 272 
Flere studenter bør ha mulighet til å oppsøke allmennhelsetjenesten gjennom fastlege ved studiestedet. Dette 273 
innebærer både økt kapasitet ved studiestedene, økt synlighet om tilbudet og informasjon for studentene om 274 
fordelene ved fastlege på studiestedet. 275 
 276 
Studentparlamentet prioriterer: 277 

• At flere studenter ved UiT skal ha mulighet til å velge fastlege ved studiestedet 278 

• At studenter skal opplyses om sine fastlegerettigheter og -tilbud 279 

• At det gjennom Norsk Studentorganisasjon arbeides for utvidede fastlegerettigheter for studenter 280 
 281 

Studentboliger 282 
Studentparlamentet prioriterer: 283 

• Pusse opp de eksisterende studentboligene 284 

• Forsikre at det fortsettes å bygge studentboliger på de studiestedene der det trengs 285 

• Sette maks takst på leie i samskipnaden 286 

  287 
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Psykisk Helse 288 
Studentparlamentet prioriterer: 289 

• at studenter skal ha tilgang til bruk av dagslyslamper for å motvirke effekten av mørketidsdepresjoner 290 

• styrke det psykiske helsetilbudet i kommunen og på universitetet 291 

• styrke lavterskeltilbudet for psykisk helse og synliggjøre rådgivningstilbud 292 
 293 

Kantine 294 
Studentparlamentet prioriterer: 295 

• innføre halv pris på varmmat i eksamensperioder og timen før stengetid 296 

• innføre en UiT-kaffeavtale, tilsvarende ‘koppen’ på Circle K, hvor det betales en engangssum hvor 297 
studenter deretter kan hente kaffe resten av semesteret 298 

 299 

Internasjonalisering 

Bedre integrering av internasjonale studenter ved UiT 300 
Formål: Studentparlamentet ønsker at internasjonale studenter lettere skal få kontakt med de norske studentene 301 
ved UiT. Bedre kontakt mellom de internasjonale studentene og de norske studentene ved UiT vil være en fordel 302 
til begge. Slik at man får knyttet bånd og får et sterkere kontaktnett på tvers av ulike språk og kultur.  303 
 304 
Bakgrunn: I dag er det ikke god nok kontakt mellom de norske og internasjonale studentene ved UiT. Mange 305 
internasjonale studenter synes i dag at det er vanskelig å komme i kontakt med de norske studentene. Dette har 306 
flere årsaker, som få felles arenaer og språkvansker. Det er viktig at vi i Studentparlamentet jobber for å løse 307 
denne problemstillingen så alle studentene våre får en god opplevelse av UiT. 308 
 309 
Studentparlamentet prioriterer: 310 

• Å legge frem en sak for Studentparlamentet med tiltak for å skape flere møteplasser mellom norske og 311 
internasjonale studenter.  312 

• Bedre norskkurs til internasjonale studenter, med muligheten for å ta disse før semesterstart. 313 
 314 

Forbedre informasjon og kommunikasjon til utvekslingsstudenter 315 
Formål: Studentparlamentet vil at flere studenter fra UiT skal dra på utveksling. Studentene som drar på 316 
utveksling, skal oppleve å ha en god kommunikasjon med UiT igjennom hele utvekslingsperioden. 317 
Utvekslingskontoret startet en prosess våren 2021 der de jobber med å forbedre seg selv. Studentparlamentet 318 
ønsker å samarbeide med utvekslingskontoret, og få frem hvor viktig denne kommunikasjonen er. 319 
 320 
Bakgrunn: Informasjons- og kommunikasjonsflyten fra UiT sin side er mangelfull. Dette gjelder før, under og 321 
etter utvekslingsoppholdet. Dette gjør at studenter vegrer seg for å dra på utveksling.  322 
 323 
Studentparlamentet prioriterer: 324 

• Å forbedre informasjon og kommunikasjon til utvekslingsstudenter.  325 

Karriere og Arbeidsliv 

Følge opp samarbeid mellom UiT og næringslivet i Tromsø 326 
Formål: Følge opp og kartlegge arbeidet til Arbeidsgruppen slik at man ta dette videre som en nyttig erfaring når 327 
karriere og arbeidsliv skal jobbes med i samarbeid med UiT direkte. En god oppfølgning og kartlegging legger 328 
gode rammer for hva som kan forbedres og endres på i det videre arbeidet der Studentparlamentets innspill under 329 
orienteringer kan komme godt med for at studentene på UiT skal få så best mulig kontakt med arbeidslivet 330 
gjennom universitetet. 331 
 332 
Bakgrunn: Studentutvalget i Tromsø kommune har gjennom kommunestyret i fått fullmakt til å sette ned en 333 
arbeidsgruppe som skal arbeide frem til midten av høsten 2021 med å se på tiltak for å bedre kontakten mellom 334 
UiT og næringslivet i Tromsø. Arbeidsgruppen vil ha representasjon fra næringslivet, UiT og Tromsø kommune, 335 
samt Studentutvalget og Studentparlamentet med flere. 336 
 337 
Studentparlamentet prioriterer: 338 
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• Å delta aktivt i «Arbeidsgruppen for samarbeid mellom UiT og næringslivet i Tromsø». 339 

• Å legge frem en handlingsplan for Studentparlamentet for samarbeid mellom arbeidslivet og studentene 340 
på UiT. 341 

Informasjon og Kontakt 

Grafisk profil 342 
Formål: En grafisk profil skal gjøre alle dokumenter og sosiale medier fra Studentparlamentet mer 343 
gjenkjennelige. Kommunikasjonen skal være formålstjenlig og estetisk pen.  344 
 345 
Bakgrunn: Studentparlamentets grafiske profil har ikke vært konsekvent og det har ført til at den ikke skaper et 346 
forhold med medstudentene. Flere andre studentdemokratier har hatt suksess med tydelige grafiske profiler som 347 
gjør dem gjenkjennbare. 348 
 349 
Studentparlamentet prioriterer: 350 

• At det utarbeides en grafisk profil for Studentparlamentet. 351 

• At Studentparlamentets nettsider fornyes. 352 

  353 
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Organisasjon og Studentdemokrati 

Økt valgdeltakelse ved Studentparlamentets listevalg 354 
Formål: Valgdeltakelsen i Studentparlamentet er nedadgående, og Studentparlamentet ønsker å snu denne 355 
trenden. Flest mulig studenter skal ha mulighet til å delta i studentdemokratiet. 356 
 357 
Bakgrunn: Listevalget for perioden 2021/22 endte med en valgdeltakelse på 5 %. Selv om noe av forklaringen 358 
bak dette har opphav i pandemien, har valgdeltakelsen i listevalget vært nedadgående siden 2016, hvor 359 
deltakelsen var på 18%. 360 
 361 
Lav valgdeltakelse er symptomatisk på lite engasjement i studentdemokratiet. Over tid kan den lave deltakelsen 362 
føre til rekrutteringsproblemer for studentpolitikken, distansere Studentparlamentet fra studentmassen og føre til 363 
at studenter ikke når frem til parlamentet med sine saker. 364 
 365 
Studentparlamentet prioriterer: 366 

• At minst 3 000 studenter deltar i listevalget 2022/2023 367 
 368 

Opprettelse av politiske komitéer 369 
Formål: Studentparlamentet ønsker å opprette politiske komitéer i parlamentet, slik at parlamentet får større 370 
arbeidsevne, bedre mulighet for å vedta relevant politikk gjennom det akademiske året og større engasjement i 371 
studentdemokratiet. 372 
 373 
Bakgrunn: Studentparlamentet har tidligere hatt flere komitéer enn dagens semesteravgiftfordelingskomité og 374 
kontroll- og organisasjonskomité, med blant annet en fag- og forskningspolitisk komité og en velferds- og 375 
likestillingspolitisk komité. Denne modellen gå mulighet for større engasjement og involvering av parlamentet i 376 
utforming av aktuell politikk. 377 
 378 
Dagens modell baserer seg på et omfattende arbeidsprogram som utformes av Studentparlamentet i begynnelsen 379 
av studieåret, med uregelmessig utforming av ny politikk gjennom året. En modell med politiske komitéer vil gi 380 
parlamentet større ansvar overfor egen politikk, større faglig kompetanse, og vil være et godt supplement for 381 
tinget. 382 
 383 
Studentparlamentet prioriterer: 384 

• Å opprette politiske komitéer, med mål om minst to nye selvgående komitéer ved periodens slutt 385 

Campus Tromsø 

Dekningsgrad for studentboliger 386 
Formål: Studentboliger er et viktig virkemiddel i boligpolitikken, og Studentparlamentet anser det som 387 
nødvendig at flere studenter har tilgang til gode studentboliger gjennom samskipnaden.    388 
 389 
Bakgrunn: Norsk Studentorganisasjon har et nasjonalt mål om 20 % dekningsgrad for studentboliger, noe 390 
Norges arktiske samskipnad i dag oppfyller, jamfør NSOs studentboligundersøkelse 2021. Samskipnaden har 391 
dog vurdert dekningsgraden i Tromsø som middels. Dette har opphav i at mange av boligene holder svært lav 392 
standard. 393 
 394 
Leiemarkedet for Tromsø er prekært. Husbanken definerer enkelte norske byer som såkalte pressområder, hvor 395 
det anses å være spesielt kostbart å bygge boliger. Flere studentbyer står på denne listen, blant annet Tromsø. 396 
Byer på denne listen får blant annet økt statstilskudd for studentboliger med nesten fire prosentpoeng, men 397 
boligutbygging er fremdeles svært kapitalkrevende for samskipnadene. 398 
 399 
Trygge og billige studentboliger er et gode for hele studentmassen, ikke bare leietakerne. Et svært presset 400 
leiemarked åpner opp for flere useriøse utleiere, økte priser og dårlige vilkår for studentene.  401 
 402 
Studentparlamentet prioriterer: 403 

• Endrede rammebetingelser for utbygging av studentboliger. 404 

• Økning i antall hybelenheter i Tromsø. 405 
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 406 

Toalettavis 407 
Formål: En toalettavis skal møte studentene med informasjon om det som foregår rundt dem av studentaktivitet. 408 
Den skal oppdateres periodisk og alltid gi interessant og oppdatert informasjon fra flere relevante kilder. 409 
 410 
Bakgrunn: Toalettaviser har vist suksess i andre og vårt eget studentdemokrati som en god måte å nå studentene. 411 
Det gir studentene frie muligheter til utforming og hele driftsansvaret.  412 
 413 
Studentparlamentet prioriterer: 414 

• Å drifte en toalettavis ved Campus Tromsø. 415 

• Å inkludere studentforeninger i utformingen av toalettavisen. 416 
 417 

Døgnåpent bibliotek 418 
Formål: Biblioteket er en arena for læring, en møteplass, og et unikt sted for alle studentene. Med over 12 500 419 
studenter i Tromsø er det selvsagt at det er et stort spenn av livssituasjoner og med det timeplaner. Biblioteket 420 
bør alltid være tilgjengelig for studentene.  421 
 422 
Bakgrunn: Studentparlamentet i lang tid jobbet for døgnåpent bibliotek uten spesielt hell. Det har vært tidligere 423 
tegn på at ting kan endre seg, men uten avkastning. Det har ikke vært tydelig grunnlag for hvorfor det ikke har 424 
vært fremgang på området. I forrige periode kom det nok en gang tegn på endringer, men det ble kun til noe 425 
utvidede åpningstider som en prøveordning ved ett av bibliotekene. 426 
 427 
Studentparlamentet prioriterer: 428 

• At det legges frem en sak for Studentparlamentet som beskriver hindre for døgnåpent bibliotek og 429 
potensielle løsninger. 430 

 431 

Campus Harstad 
 432 

Campus Narvik 
 433 

Campus Finnmark 
 434 
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Arbeidsutvalgets endringsforslag til arbeidsprogrammet 
 

 

Likestilling og Mangfold 
Stryke linje 177 – 196: 

Gratis sanitærprodukter: 

Formål: Sanitærprodukter er en for betydelig utgift og en stor belasting i det daglige for cirka halvparten 

menneskene i samfunnet, og for dem er produktene en nødvendighet. Studenter er en av gruppe i samfunnet som 

har veldig lav økonomisk kjøpekraft, og det estimeres at en kvinne hvert eneste år bruker litt nesten 1000 kroner 

på sanitærprodukter. 

 

Bakgrunn: Studentparlamentet skal være med på at denne store utgiften for studenter fjernes, og at universitetet 

skal tilby gratis sanitærartikler på lik linje med flere prevensjonsmidler. Det skal settes av kr. 20 000 fra 

semesteravgiftsmidlene til å finansiere tilbudet i første omgang, da fra Studentparlamentets side. På langsikt er 

det ønskelig at ansvaret skal overføres til Studentsamskipnaden som skal sikre at alle toaletter har 

sanitærprodukter tilgjengelig for både studenter og ansatte som skulle trenge det.  

 

Studentparlamentet prioriterer: 

• Arbeidsutvalget skal fordele sanitærproduktene etter beste evne slik at det når flest mulig. 

• Bruke kr. 20 000 av semesteravgiftsmidlene til å iverksette gratis tilbud av flere sanitærprodukter til 

studenter ved Universitetet i Tromsø. 

• Jobbe for at Samskipnaden skal overta ansvar og myndighet til å iverksette en ordning som sikrer gratis 

sanitærprodukter til alle campusene ved Universitetet i Tromsø. 

• Jobbe for gratis prevensjon til studenter - både hormonell og ikke-hormonell. 

 

Tillegg etter linje 176: 

Gratis sanitærprodukter og prevensjon: 1 
Formål: Ved å imøtekomme gratis sanitærprodukter imøtekommer Studentparlamentet ønske om en bedre 2 
studiehverdag for kvinnelige studenter både økonomisk, men også ved studenttilværelsen. Fra SPM1 og SPM2 3 
var dette en problemstilling Studentparlamentet ønsket å se nærmere på. 4 
 5 
Bakgrunn: Sanitærprodukter er en betydelig utgift hos kvinner generelt, også blant kvinnelige studenter. Det er 6 
også produkter som er nødvendig hver måned og ikke alltid like enkelt å forutsi når det trengs. Kvinnelige 7 
studenter har ulike fortellinger om når ubehagelige situasjoner oppstår i samsvar med menstruasjon og når 8 
sanitærprodukter er et ønsket produkt. 9 
  10 
Studentparlamentet prioriterer: 11 

• Å legge fram sak for Troms og Finnmark fylkeskommune om gratis sanitærprodukter til studenter ved 12 
UiT Norges arktiske universitet. 13 

• Å legge fram sak for Troms og Finnmark fylkeskommune om hormonell og ikke-hormonell prevensjon 14 
til studenter ved UiT Norges arktiske universitet. 15 
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UiTs strategi mot 2022 «Drivkraft i nord» 
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Mandat for forskning- og utdanningpolitisk komité 
 

 

§1 Formål 1 

Studentparlamentets forskning- og utdanningpolitisk komité (FUPK) har som formål å 2 

videreutvikle Studentparlamentets forskning- og utdanningspolitikk, samt å bistå 3 

arbeidsutvalget i relevante dagsaktuelle saker. 4 

 5 

§2 Oppnevning, sammensetning og valgbarhet 6 

Forskning- og utdanningpolitisk komité er sammensatt av fem faste representanter oppnevnt 7 

av Studentparlamentet, samt to varaer. FUPK internkonstituerer seg med leder og nestleder av 8 

komitéen. Komitéens medlemmer velges med varighet ut vårsemesteret. Valgbar er alle 9 

semesterregistrerte studenter ved UiT. 10 

 11 

§3 Oppgaver 12 

Oppgaver for forskning- og utdanningpolitisk komité defineres årlig av Studentparlamentet. 13 

 14 

Oppgavene for perioden 2021/2022 er som følger: 15 

- Utforme en rapport med positive og negative endringer i utdanningen fra 16 

koronasituasjonen som Studentparlamentet bør ta med seg videre i den nye normalen. 17 

- Kartlegge utfordringer studenter ved UiT møter under praksis. 18 

 19 

§4 Møter i FUPK 20 

Komitéens leder eller nestleder kaller inn til møter med minimum tre dagers varsel. Møtet 21 

beslutningsdyktig dersom mer enn halvparten av komitéens representanter møter. Møtene er 22 

åpne, men kan lukkes ved simpelt flertall. Debatt om lukking av møtet, skal holdes lukket om 23 

det kreves av minst et av komitéens medlemmer. Møtene skal protokollføres. 24 
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Mandat for internasjonaliseringpolitisk komité 

 
 

§1 Formål 1 

Studentparlamentets internasjonaliseringpolitisk komité (IPK) har som formål å videreutvikle 2 

Studentparlamentets internasjonaliseringspolitikk, samt å bistå arbeidsutvalget i relevante 3 

dagsaktuelle saker. 4 

 5 

§2 Oppnevning, sammensetning og valgbarhet 6 

Internasjonaliseringpolitisk komité er sammensatt av fem faste representanter oppnevnt av 7 

Studentparlamentet, samt to varaer. IPK internkonstituerer seg med leder og nestleder av 8 

komitéen. Komitéens medlemmer velges med varighet ut vårsemesteret. Valgbar er alle 9 

semesterregistrerte studenter ved UiT. Minst ett medlem i IPK skal ha erfaring med tidligere 10 

utveksling fra UiT. Minst ett medlem i IPK skal ha erfaring med nåværende eller tidligere 11 

innveksling til UiT. Finnes ikke slike kandidater skal plassene stå åpne. 12 

 13 

§3 Oppgaver 14 

Oppgaver for internasjonaliseringpolitisk komité defineres årlig av Studentparlamentet. 15 

 16 

Oppgavene for perioden 2021/2022 er som følger: 17 

- Kartlegge og rapportere årsaken til mangelen på kontakt mellom internasjonale og 18 

norske studenter. 19 

- Kartlegge og rapportere hvordan utvekslingsstudenter fra UiT opplever 20 

kommunikasjon fra utvekslingskontoret i alle stadier av utvekslingen, altså før, under 21 

og etter utveksling. Samt kvaliteten av faglige kontaktpersoner i utlandet som skal 22 

hjelpe dem å navigere seg under utvekslingsperioden. 23 

- Finne en engasjert utvekslingsstudent som skal rapportere om sin opplevelse til 24 

komiteen, så komiteen kan lage en case-rapport. 25 

 26 

§4 Møter i IPK 27 

Komitéens leder eller nestleder kaller inn til møter med minimum tre dagers varsel. Møtet 28 

beslutningsdyktig dersom mer enn halvparten av komitéens representanter møter. Møtene er 29 

åpne, men kan lukkes ved simpelt flertall. Debatt om lukking av møtet, skal holdes lukket om 30 

det kreves av minst et av komitéens medlemmer. Møtene skal protokollføres. 31 
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Mandat for velferdpolitisk komité 
 

 

§1 Formål 1 

Studentparlamentets velferdpolitiske komité (VPK) har som formål å videreutvikle 2 

Studentparlamentets velferdspolitikk, samt å bistå arbeidsutvalget i relevante dagsaktuelle 3 

saker. 4 

 5 

§2 Oppnevning, sammensetning og valgbarhet 6 

Velferdpolitisk komité er sammensatt av fem faste representanter oppnevnt av 7 

Studentparlamentet, samt to varaer. VPK internkonstituerer seg med leder og nestleder av 8 

komitéen. Komitéens medlemmer velges med varighet ut vårsemesteret. Valgbar er alle 9 

semesterregistrerte studenter ved UiT. 10 

 11 

§3 Oppgaver 12 

Oppgaver for velferdpolitisk komité defineres årlig av Studentparlamentet. 13 

 14 

Oppgavene for perioden 2021/2022 er som følger: 15 

- Presentere en handlingsplan for Studentparlamentet for hvordan styrke 16 

studentforeningslivet ved UiT 17 

- Kartlegge studentboligsituasjonen ved UiT 18 

 19 

§4 Møter i VPK 20 

Komitéens leder eller nestleder kaller inn til møter med minimum tre dagers varsel. Møtet 21 

beslutningsdyktig dersom mer enn halvparten av komitéens representanter møter. Møtene er 22 

åpne, men kan lukkes ved simpelt flertall. Debatt om lukking av møtet, skal holdes lukket om 23 

det kreves av minst et av komitéens medlemmer. Møtene skal protokollføres. 24 
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