
 04.11.2021 

1  

 

Appendiks for innkalling til SPM4 

 

 Møte:   SPM4 

 Antall vedlegg:   2 

 

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 Semesteravgiftsfordelingskomitéens 

arbeidsdokument 

Sak 46 – 2122 2 

Vedlegg 2 Semesteravgiftsfordelingskomitéens innstilling Sak 46 – 2122 12 

 

 

 

 



Vedlegg 1 

04.11.2021 

2  

Semesteravgiftsfordelingskomitéens arbeidsdokument 
 

 

 
DebutUKA ............................................................................................................................................... 3 

StudentUKA i Tromsø ............................................................................................................................. 3 

Studentsamfunnet Driv............................................................................................................................. 3 

Studenthuset City ..................................................................................................................................... 4 

Hurradio ................................................................................................................................................... 5 

Håp i Havet .............................................................................................................................................. 5 

ISU Tromsø .............................................................................................................................................. 6 

Jusshjelpa i Nord-Norge ........................................................................................................................... 6 

TSI ............................................................................................................................................................ 6 

Studentavisa Midnattsolposten................................................................................................................. 7 

Erasmus Student Network, Alta ............................................................................................................... 7 

Fadderuka i Alta ....................................................................................................................................... 7 

Studentutvalget ved UMAK ..................................................................................................................... 7 

Studentutvalget ved HSL ......................................................................................................................... 8 

Studentutvalget ved NT............................................................................................................................ 9 

Studentutvalget ved IVT .......................................................................................................................... 9 

Studentutvalget ved JSU .......................................................................................................................... 9 

Studentutvalget ved BFE.......................................................................................................................... 9 

Studentutvalget ved Helsefak ................................................................................................................. 10 

Campustinget i Finnmark ....................................................................................................................... 10 

 

 

  



Vedlegg 1 

04.11.2021 

3  

DebutUKA  
• Helheten i fordelingen 1 
DebutUKA innstilles på kr. 230 000. Foreningen har et godt formål, og gode planer, men dårlig økonomisk 2 
styring gjør at SEMKOM innstiller på det komitéen anser som lavest mulig forsvarlig sum midler. 3 
• Budsjett 4 
DebutUKA leverte i år et godt budsjett, som er oversiktlig og i tråd med foreningens formål. SEMKOM 5 
bemerker seg at foreningen har gått vekk fra å budsjettere kvartalvis, og viser nå et helårig budsjett. SEMKOM 6 
anser dette som en god løsning, da regnskap også følger denne modellen. 7 
• Regnskap 8 
SEMKOM bemerker seg at DebutUKA har levert resultatregnskap for perioden 01.01.20-31.12.20 i årets 9 
søknad. Dette er samme regnskapsperiode som foreningen levere regnskap for i forrige periode, noe som 10 
innebærer at forrige regnskap var ufullstendig og ga et feilaktig bilde av foreningens disponering av midler. 11 
Foreningen oppfordres til å levere fullstendige rapporter i fremtidige søknader. 12 
Da regnskap for årets fadderuke ikke er ferdigstilt, har det vært krevende å få en god oversikt over hvordan 13 
pengene fra forrige fordeling er disponert. SEMKOM har derfor vært i kontakt med foreningens leder, og fått 14 
innsyn i foreløpig bruk av midler. Et slikt innsyn gir ikke en fullstendig oversikt, da flere utgifter ikke er bokført 15 
og regnskapet ikke er godkjent av årsmøtet.  16 
SEMKOM bemerker seg at foreningens disponering av midler bærer tegn på at deler av midlene ikke er 17 
disponert på en måte som er i tråd med foreningens formål, slik SEMKOM forstår formålet. Det er her snakk om 18 
penger som blitt brukt utenfor foreningens formål. Samtidig har også budsjettposten som skulle gå til opplæring 19 
av styret, superfaddere og faddere gått over budsjettrammen. Dette anser SEMKOM som svært uheldig. 20 
• Økonomiske behov  21 
Foreningens økonomiske behov er velbegrunnet. SEMKOM ser at cirka kr. 120 000 av foreningens støtte vil gå 22 
til leie ved en annen forening som er knyttet nært opp til høstfordelingen; Studenthuset DRIV. SEMKOM ser det 23 
som uheldig at en så stor andel av midlene til DebutUKA går til leie hos Driv, og vil anbefale Driv å i større grad 24 
legge til rette for andre foreninger. 25 
Foreningens egenkapital har de to siste årene blitt svært redusert, og er per dags dato neglisjerbar. 26 
Etter samtale med foreningen, har det fremkommet at foreningen har et absolutt behov for kr. 230 000 for å 27 
gjennomføre en verdig fadderuke. 28 
• Fremtidsplaner 29 
Fremtidsplaner av betydning er å få på plass en ny nettside, noe som hovedsakelig vil skje gjennom dugnad. 30 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  31 
Ingen 32 
• Medlemstall 33 
Det antall studenter som ved hvert år er førsteårsstudenter ved campus Tromsø 34 
• Aktivitetsnivå  35 
To ukers intensiv aktivitet i forbindelse med avvikling av fadderuken, samt planlegging og kunnskapsoverføring 36 
fra styre i forkant av fadderuken 37 
• Foreningens formål 38 
Førsteinntrykket varer evig. Derfor mener SEMKOM at det svært viktig at studentene som er ny i Tromsø får en 39 
god start på sin studiehverdag. SEMKOM mener at DebutUKA spiller en viktig rolle i arbeidet om å gi nye og 40 
gamle studenter en god semesterstart. 41 
 42 

StudentUKA i Tromsø  
SEMKOM har ikke mottatt søknad fra foreningen, og ikke klart å kontakte foreningen. SEMKOM forstår det 43 
slik at foreningen ikke er aktiv. 44 
 45 

Studentsamfunnet Driv  
• Helheten i fordelingen  46 
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Studentsamfunnet Driv innstilles på kr. 1 500 000. Foreningen kan vise til høyt aktivitetsnivå til tross for en 47 
krevende situasjon med bakgrunn i begrensninger som følge av pandemien.  48 
• Budsjett  49 
Driv har levert to ulike budsjett; ett for studentsamfunnet og ett for aksjeselskapet. Begge budsjettene er for 50 
kalenderåret 2021. Både studentsamfunnet og Driv AS sine budsjetter går i balanse, sistnevnte sammen med 51 
kompensasjonsordningen og underskuddsgaranti fra eier. Det er ikke søkt om underskuddsgaranti fra 52 
Studentparlamentet. 53 
• Regnskap  54 
Samfunnet hadde i 2020 et positivt resultat på kr. 23 000, mens Driv AS hadde et positivt resultat på kr. 22 000. 55 
SEMKOM ser positivt på at foreningen klarer å produsere balanserte regnskap. Aksjeselskapet hadde i 2019 et 56 
årsresultat på kr. 800 000. 57 
• Økonomiske behov  58 
Foreningens formål og virke skaper et stort press for inntektsgivende arbeid, samt støttemidler. Det er etter 59 
pandemien dermed et større behov enn tidligere for midler. SEMKOM anser foreningens økonomiske behov 60 
som godt begrunnet i foreningens søknad. 61 
• Fremtidsplaner  62 
Utover ordinær drift, utrykker foreningen et større ønske om samarbeid med andre foreninger, samt behov for 63 
vedlikehold og utbedring av eiendom. 64 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  65 
Ingen. 66 
• Medlemstall 67 
Ikke relevant. 68 
• Aktivitetsnivå  69 
Høyt aktivitetsnivå gjennom året, med unntak av deler av juni og hele juli. 70 
• Foreningens formål 71 
Drivs formål er å drifte et studenthus i Tromsø, samt å «arbeide for et bredt og omfattende, selvorganisert sosialt 72 
og kulturelt tilbud til studenter og befolkningen i Tromsø og omegn». 73 
 74 

Studenthuset City  
• Helheten i fordelingen  75 
Studenthuset City innstilles på kr. 950 000. SEMKOM synes at studenthuset City har vært den desidert 76 
vanskeligste søkeren å innstille en sum på. SEMKOM ser Studenthuset City som en veldig viktig en god sosial 77 
arena og møteplass for studenter i Alta. 78 
Studenthuset befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon, og har derfor søkt om kr. 1 500 000. SEMKOM 79 
har anerkjenner den økonomiske situasjonen, men har i fordelingen også vektlagt at foreningen har de siste fem 80 
årene hatt et samlet negativt årsresultat på kr. 3 600 000. SEMKOM mener at slike store økonomiske tap i en 81 
forening ikke bør dekkes gjennom semesteravgiftsmidler.  82 
SEMKOM ser på innstillingen på kr. 950 000 som ekstraordinær høy, og forsvarer dette med bedre tilgang på 83 
midler gjennom lavere bevilgning til andre foreninger gjennom manglende søknader og høy egenkapital, samt et 84 
større behov for kapital som følge av pandemien.  85 
• Budsjett  86 
Studenthuset City har ikke sendt inn budsjett for 2022. SEMKOM mottok tentativt budsjett for foreningen 27. 87 
oktober. Dette budsjettet er ikke vurdert av SEMKOM, da det kom sent inn. 88 
• Regnskap  89 
Resultatregnskapet for 2020 viser et negativt årsresultat på kr. 1 200 000. 90 
• Økonomiske behov  91 
SEMKOM ser og forstår at Studenthuset City har en svært krevende drift under dagens forutsetninger. 92 
Foreningen har blant annet behov for oppussing av dagens lokaler. 93 
Foreningens økonomiske behov gjennom semesteravgiftsmidler er økende. Foreningen fikk i 2018 tildelt kr. 94 
625 000, i 2019 kr. 750 000 og i 2020 kr. 900 000. SEMKOM frykter at dersom trenden med stadig økte 95 
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bevilgninger utover prisvekst fortsetter, vil foreningens tilbud betydelige påvirke andre foreninger gjennom 96 
mindre støtte. 97 
• Fremtidsplaner  98 
Studenthuset City har ikke sendt inn fremtidsplaner etter mars 2022. Etter dialog med daglig leder og styreleder, 99 
ser SEMKOM at foreningen har planer om et prosjekt gjennom Innovasjon Norge for bruk av dagens lokaler, et 100 
prosjekt som vil finansieres gjennom eksterne midler.  101 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  102 
SEMKOM bemerker seg at søknadssummen til Studenthuset City har en betydelig økning i søknadssummen for 103 
hvert år som går. SEMKOM anerkjenner at utgifter som husleie har en naturlig økning over tid, men den 104 
økningen som søknadssummen har hatt de siste årene er svært urovekkende. På få år har søknadssummen 105 
fordoblet seg, uten tegn til å stoppe.  106 
• Medlemstall 107 
Ikke relevant. 108 
• Aktivitetsnivå  109 
Som studenthus og den største studentforeningen i Alta, har foreningen et betydelig aktivitetsnivå i byen. 110 
Vedlagt arrangementsplan gir en god oversikt over planlagte aktiviteter frem til mars 2022. 111 
• Foreningens formål 112 
Å drifte et samlingsted for studenter gjennom å være Altas største utested og Finnmarks største helårsarrangør. 113 
 114 

Hurradio  
SEMKOM har ikke mottatt søknad fra foreningen. SEMKOM forstår det slik at foreningen fremdeles har midler 115 
igjen etter forrige fordeling, og ikke har ytterligere økonomisk behov. 116 
Foreningen har endret navn til Studentradioen i Tromsø. 117 
 118 

Håp i Havet  
• Helheten i fordelingen  119 
Håp i Havet innstilles på kr. 65 000. Foreningen er et godt tilskudd til studentaktiviteten i Tromsø, men 120 
SEMKOM anser søknadssummen som uforholdsmessig høy. 121 
• Budsjett  122 
Håp i havet leverte i år et godt budsjett som er enkelt å forstå, med gode planer for bruk av midlene. Foreningen 123 
opplyser om at støtten fra høstfordelingen, vil gå til å dekke konferansierutgifter på kr. 150 000. 124 
• Regnskap  125 
Foreningen har levert regnskap for både 2020 og 2021. SEMKOM forstår det slik at årsregnskap for 126 
inneværende år er uferdig. Regnskap fra fjoråret viser et negativt resultat på kr. 35 000. 127 
• Økonomiske behov  128 
Med at i fjor var Håp i havet en digital konferanse og i år blir en fysisk konferanse gir det en god grunn å øke 129 
med denne økningen. 130 
• Fremtidsplaner 131 
Se formål 132 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  133 
Håp i havet har et stort potensialt til å innhente flere sponsorinntekter, for å gjøre opp for å ikke få full søkersum. 134 
• Medlemstall  135 
Ikke relevant. 136 
• Aktivitetsnivå  137 
Aktivitetsnivået er hovedsakelig konferansen. 138 
• Foreningens formål 139 
Håp i havet forklarer godt deres formål som en konferanse som er viktig for studenter ved UiT, Nord-Norge og 140 
samfunnet. Foreningen selv beskriver dens formål som «å samle studenter og aktører innen næringa, og skape en 141 
arena for dialog rundt et dagsaktuelt tema». Neste års tema, omhandler sameksistens, bærekraftig vekst og 142 
utvikling. 143 
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 144 

ISU Tromsø  
SEMKOM har ikke mottatt søknad fra foreningen. ISU Tromsø er ikke inaktiv. Årsaken til ikke levert søknad er 145 
ifølge foreningen selv manglende tilgang på e-postkonti. SEMKOM har opplyst foreningen om at søknaden som 146 
kommer inn etter frist ikke vil behandles, men redegjort for dem muligheten for å be Studentparlamentet om 147 
dispensasjon fra regelverket. 148 
 149 

Jusshjelpa i Nord-Norge  
• Helheten i fordelingen  150 
Jusshjelpa i Nord-Norge innstilles på kr. 230 000. Foreningens gode formål og manglende finansiering fra andre 151 
aktører gjør at dette er den eneste foreningen SEMKOM innstiller på å innvilge full søkersum. 152 
• Budsjett  153 
Foreningen har ikke generalforsamling før i desember, og har derfor ikke levert budsjett. 154 
• Regnskap  155 
Foreningen har lagt ved godkjent budsjett 156 
• Økonomiske behov 157 
Foreningens økonomiske behov er stort, og foreningen er avhengig av midler fra flere enn Studentparlamentet. 158 
Da Tromsø kommune ikke lenger vil støtte foreningen, anser SEMKOM foreningens økonomiske behov som 159 
større enn ved tidligere fordelinger. 160 
• Fremtidsplaner  161 
Ikke relevant 162 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  163 
Ingen 164 
• Medlemstall  165 
Ikke relevant 166 
• Aktivitetsnivå 167 
1434 henvendelser i 2020. 168 
• Foreningens formål 169 
Å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge, og tilby gratis rettshjelp til de som har behov for det. 170 
 171 

TSI  
• Helheten i fordelingen  172 
TSI innstilles på kr. 1 900 000. Foreningens formål og aktivitet bidrar positivt for mange studenter i Tromsø 173 
gjennom helsefremmende arbeid. SEMKOM ser positivt på at foreningen ønsker arrangere Studentlekene i 174 
Tromsø.  175 
• Budsjett  176 
Foreningen har levert et godt budsjett som viser til god forvaltning av semesteravgiftsmidlene. SEMKOM ser at 177 
det ikke er levert budsjett for AktivCampus og Studentlekene. 178 
• Regnskap  179 
Foreningen hadde et driftsresultat på kr. 960 000 for 2020. Midlene er overført til fond for utvikling av nytt 180 
idrettsanlegg. 181 
• Økonomiske behov 182 
Foreningen består av flere undergrupper som til sammen utgjør en betydelig andel av idretten i Tromsø. Drift av 183 
undergruppene, bygging av idrettsanlegg, arrangering av Studentlekene og etablering av AktivCampus medfører 184 
at det økonomiske behovet anses som stort. 185 
• Fremtidsplaner  186 
Oppskalering av AktivCampus, arrangering av Studentlekene og bygging av idrettsanlegg. Studentlekene vil 187 
avholdes i Tromsø annethvert år, og SEMKOM anbefaler derfor Studentparlamentet om å årlig innvilge halve 188 
kostnaden for å gjennomføre arrangementet, for å da unngå store svingninger i tilgjengelige midler til fordeling. 189 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  190 
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Studentparlamentet har tidligere bemerket seg at foreningen har en høy egenkapital. Dette er ikke tilfelle, da 191 
overskuddet går til fond for bygging av nytt idrettsanlegg. Et slikt anlegg vil føre til lavere kostnader for 192 
foreningen, da det i dag brukes betydelig med kapital på leie av eksterne anlegg. 193 
• Medlemstall  194 
Nærmere 200 aktive frivillige i 2020 195 
• Aktivitetsnivå  196 
Særdeles høyt, og kontinuerlig gjennom året. 197 
• Foreningens formål 198 
Å tilby et mangfold av idretter og aktiviteter til studenter ved UiT. 199 
 200 

Studentavisa Midnattsolposten  
SEMKOM har ikke mottatt søknad fra foreningen, da den er lagt ned. 201 
 202 

Erasmus Student Network, Alta  
SEMKOM har ikke mottatt søknad fra foreningen. SEMKOM forstår det slik at foreningen er inaktiv. 203 
 204 

Fadderuka i Alta 
• Helheten i fordelingen  205 
Fadderuka i Alta innstilles på kr. 95 000. Fadderuka i Alta spiller en veldig viktig rolle for studentmiljøet i Alta, 206 
da en god start på studieåret legger grunn for trivsel gjennom resten av studiene. SEMKOM bemerker at 207 
foreningen har ikke hentet inn midler fra sponsorer, og søknaden nevner ikke noe om de har forsøkt å nå ut til 208 
mulige partnere. Det er mange bedrifter i finnmark som sliter med rekruttering, og som er avhengige av de 209 
studiene som UiT i Alta tilbyr. SEMKOM mener at foreningen skal fint kunne dekke det de mangler i 210 
semesteravgiftsmidler ved hjelp av sponsormidler. 211 
• Budsjett  212 
Fadderuka i Alta har levert et godt budsjett, som er enkelt å følge. SEMKOM bemerker at de har budsjettert 213 
midler til fadderordningen i Hammerfest. Komiteen er svært positiv til dette, og mener det er bra at foreningen 214 
passer på de mindre studiestedene. 215 
• Regnskap  216 
Foreningen har avholdt årsmøte etter frist for å levere dokumentasjon, og SEMKOM har ikke mottatt regnskap. 217 
• Økonomiske behov  218 
SEMKOM har hatt vanskelig å definere hvor stort foreningens økonomiske behov er, men har konkludert med at 219 
den er vesentlig lavere enn hva som fremkommer av søknadsbeløpet, da fadderuken er mindre enn det 220 
sammenlignbare tilbudet en finner ved campus Tromsø.  221 
• Fremtidsplaner  222 
Fadderuka i Alta har ikke skrevet i søknaden hvilke aktiviteter de planlegger framover. Foreningen har lagt ved 223 
hvilke aktiviteter de hadde i år, og komiteen forstår at slike aktiviteter kan være vanskelig å planlegge så langt 224 
fram i tid. 225 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  226 
Ingen 227 
• Medlemstall  228 
Foreningen dekker de som er førsteårsstudent ved UiT i Alta. 229 
• Aktivitetsnivå  230 
Foreningen viser til god aktivitet gjennom fadderuken. Foreningen har gitt et variert tilbud, også for de som ikke 231 
drikker alkohol. 232 
• Foreningens formål 233 
Å arrangere en fadderuke ved campus Alta. 234 
 235 

Studentutvalget ved UMAK 
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• Helheten i fordelingen  236 
Studentutvalget ved UMAK innstilles på kr. 60 000. UMAK er som de andre studentutvalgene svært viktig for 237 
studentene. UMAK med sine 190 studenter har en betydelig mindre studentmasse enn de andre fakultetene, og 238 
komiteen mener dette er grunn til å innstille på en lavere sum enn hva foreningen har søkt om. Samtidig er det 239 
viktig at UMAK får nok midler til å kunne drifte forsvarlig. 240 
• Budsjett 241 
Studentutvalget opplever at foreningen har levert et akseptabelt budsjett, men mener at utvalget budsjetterer med 242 
poster som i større grad bør finansieres gjennom deltakeravgift. Dette gjelder da særlig julebordet, hvor utvalget 243 
har budsjettert med kr. 40 000. 244 
• Regnskap  245 
Regnskapet for 20/21 viser et positivt resultat på kr. 40 000. 246 
• Økonomiske behov  247 
Studentutvalget oppgir å ha kr 73 000 i egenkapital. SEMKOM vurderer det slik at den relativt høye 248 
egenkapitalen minsker behovet for støtte gjennom høstfordelingen, og oppfordrer studentutvalget til å bygge 249 
denne ned. 250 
• Fremtidsplaner  251 
UMAK har gode fremtidsplaner, med mye forskjellige arrangementer.  SEMKOM ser det som uheldig at det 252 
planlagte julebordet dekkes av semesteravgiftsmidler. 253 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  254 
SEMKOM bemerker at UMAK søker en sum som er relativt mye høyere enn de andre studentutvalgene sine 255 
søkersummer i forhold til hvor mange studenter som er underlagt studentutvalget. SEMKOM ser også at 256 
julebord er noe som tar mye av søknadssummen, og anbefaler at julebordet burde ha en egenavgift på lik linje 257 
med de andre studentutvalgene. SEMKOM anser det også som usannsynlig at samtlige av fakultets 190 studenter 258 
kommer til å delta på julebordet selv uten egenandel. 259 
SEMKOM bemerker seg at UMAK har en relativt stor egenkapital, som SEMKOM anbefaler å bruke mer av. 260 
• Medlemstall  261 
190 studenter ved fakultet. 262 
• Aktivitetsnivå  263 
Høyt og kontinuerlig gjennom året. 264 
• Foreningens formål 265 
Ikke relevant 266 
 267 

Studentutvalget ved HSL 
• Helheten i fordelingen  268 
Studentutvalget ved HSL innstilles på kr. 130 000. Søknaden er godt skrevet og er lettfattelig.  269 
• Budsjett  270 
Studentutvalget har vedlagt et godt og oversiktlig budsjett 271 
• Regnskap  272 
Studentutvalget har sendt inn balanserapport fra 2020. 273 
• Økonomiske behov  274 
Studentutvalget største økonomiske behov, er tilskudd til foreninger, arrangering av HSL-dagen og julebord. 275 
SEMKOM ser at utvalget har et stort økonomisk behov, men at behovet og tilgjengelige semesteravgiftsmidler 276 
ikke åpner forsvarer den relativt høye søknadssummen. 277 
• Fremtidsplaner  278 
Drift av utvalget, tillitsvalgtlønsj, juleavslutninger og HSL-dagen. 279 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  280 
Ingen merknader. 281 
• Medlemstall  282 
4475 studenter ved fakultetet 283 
• Aktivitetsnivå  284 
Høyt og kontinuerlig gjennom året. 285 
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• Foreningens formål 286 
Ikke relevant 287 
 288 

Studentutvalget ved NT 
Ikke mottatt søknad 289 
 290 

Studentutvalget ved IVT 
Ikke mottatt søknad 291 
 292 

Studentutvalget ved JSU 
• Helheten i fordelingen  293 
Studentutvalget ved JSU innstilles på kr. 294 
• Budsjett  295 
Utvalget budsjetterer med et merforbruk kr. 73 000. Utvalget søker også mindre støtte fra fakultetet for å bygge 296 
ned egenkapital.  297 
• Regnskap  298 
Grunnet problemer med regnskapssystem, har utvalget ikke levert fullstendig regnskap. Vedlagt regnskap er for 299 
perioden 20/21 til og med april 21. 300 
• Økonomiske behov  301 
Studentutvalget har i dag kr. 158 000 i egenkapital. Utvalget har satt i gang tiltak for å bygge denne ned. 302 
SEMKOM mener dog at søknadsbeløpet på kr. 50 000 ikke i tilstrekkelig grad vil senke egenkapitalen. Utvalget 303 
har argumentert godt for å ha noe egenkapital, men SEMKOM mener at denne bør kraftig nedjusteres fra det 304 
nåværende beløpet. 305 
• Fremtidsplaner  306 
Videreutvikling av tillitsvalgtordningen, undervisningspris, kampanje mot karakterpress med mer. 307 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  308 
Studentparlamentet har ved tidligere høstfordelinger gitt tilbakemelding om utvalgets høye egenkapital. 309 
• Medlemstall  310 
930 studenter ved fakultetet. 311 
• Aktivitetsnivå  312 
Høyt og kontinuerlig gjennom året. 313 
• Foreningens formål 314 
Ikke relevant 315 
 316 

Studentutvalget ved BFE 
• Helheten i fordelingen  317 
Studentutvalget ved BFE innstilles på kr. 318 
• Budsjett  319 
Studentutvalget ved BFE har levert et noe uoversiktlig budsjett. Utvalget har levert en plan for nedbygging av 320 
egenkapital, uten at denne fremkommer i budsjettet.  321 
• Regnskap  322 
Regnskapet viser et positivt resultat på kr. 18 000. Dette medfører at utvalgets egenkapital er økt fra kr. 56 000 323 
til kr. 74 000. 324 
• Økonomiske behov  325 
Utvalget har i likhet med de andre studentutvalgene er behov for støtte til drift og arrangementer, men 326 
SEMKOM anser dette behovet som mindre enn foreningens søknadssum, da noe av behovet kan dekkes 327 
gjennom egenkapitalen. 328 
• Fremtidsplaner  329 
Driftstilskudd og støtte til linjeforeninger, tillitsvalgtkurs, promotering, allmøte, med mer. 330 
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• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  331 
• Medlemstall  332 
3370 studenter ved fakultetet 333 
• Aktivitetsnivå  334 
Høyt og kontinuerlig gjennom perioden 335 
• Foreningens formål 336 
Ikke relevant 337 
 338 

Studentutvalget ved Helsefak 
• Helheten i fordelingen  339 
Studentutvalget ved Helsefak innstilles på kr. 40 000 kr, ned fra søkesum på 96 000 kr. Dette er lik den fordelte 340 
summen fra 2020. Høy egenkapital og uoversiktlig budsjett og regnskap bidrar til dette.   341 
• Budsjett  342 
• Regnskap  343 
Studentutvalget ved Helsefak har levert regnskap for forrige periode. Dessverre er regnskapet svært uoversiktlig, 344 
med utallige fargekoder og spalter som gjør det krevende å sette seg inn i den økonomiske situasjonen til 345 
foreningen. Foreningen skriver i regnskapet sitt at deler av de fordelte midlene har gått til feltarbeid for 346 
masterstudenter. Dette skal fakultetet dekke, og ikke semesteravgiftsmidlene. 347 
• Økonomiske behov  348 
Etter korrespondanse med utvalget, har SEMKOM forstått det slik at utvalget har cirka 238 000 i egenkapital. 349 
Det er stor usikkerhet rundt denne summen- SEMKOM bemerker dog at Studentutvalget ved Helsefak har en 350 
svært stor egenkapital i forhold til deres budsjetterte utgifter. SEMKOM anser ikke en egenkapital på linje med 351 
flere års drift som nødvendig. Den høye egenkapitalen trekker dermed ned innstilt sum. 352 
• Fremtidsplaner  353 
Studentutvalget planlegger økt aktivitet i året etter pandemien, og anser en 20% økning i søknader om 354 
arrangementsstøtte. Videre vil foreningen øke aktiviteten sin på sosiale medier, for å nå ut til flere studenter i 355 
Helsefak. 356 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  357 
Utvalget leverte i fjor søknad etter frist, og uten de nødvendige dokumenter. 358 
• Medlemstall  359 
4765 studenter ved fakultet. 360 
• Aktivitetsnivå  361 
Høyt og kontinuerlig gjennom året. 362 
• Foreningens formål 363 
Ikke relevant 364 
 365 

Campustinget i Finnmark 
• Helheten i fordelingen  366 
Camputinget i Finnmark innstilles på kr. 80 000. Foreningen har gode planer for arrangement for studentene i 367 
Finnmark i året som kommer, men har en stor egenkapital. Foreningen har tidligere lagt planer for hvordan de 368 
kan bruke opp disse midlene, men det er noe usikkerhet om hvor mye de har klart å bruke opp til nå. Etter dialog 369 
med leder i CTiF, er SEMKOM trygg på at den innstilte summen vil fortsatt forsikre et godt tilbud til studentene 370 
i Finnmark.   371 
• Budsjett  372 
Budsjettet gir en god oversikt over planlagte utgifter, og legger opp til å gå i balanse. 373 
• Regnskap  374 
SEMKOM savner et tydeligere regnskap som i større grad tydeliggjør hvordan semesteravgiftsmidler er 375 
disponert.  376 
• Økonomiske behov  377 
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Etter dialog med leder i campustinget, har SEMKOM forstått at det reelle behovet er lavere enn søknadsbeløpet. 378 
SEMKOM har derfor innstilt på hva CTiF selv oppfatter som minste forsvarlige sum, som er to tredjedeler av 379 
søknadsbeløp. 380 
• Fremtidsplaner  381 
Vedlagt aktivitetsplan gir en god oversikt over planlagte aktiviteter. 382 
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger  383 
Studentparlamentet har tidligere bemerket at Campustinget har høy egenkapital. 384 
• Medlemstall  385 
2655 studenter ved UiT har tilhørighet til et studiested i Finnmark 386 
• Aktivitetsnivå  387 
Høyt og kontinuerlig 388 
• Foreningens formål 389 
Ikke relevant. 390 
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Semesteravgiftsfordelingskomitéens innstilling til høstfordeling 
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