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Det innkalles med denne innkallingen til møte i Studentparlamentet.
Studentparlamentets representanter har møteplikt, ved forfall varsles Arbeidsutvalget og de valgte
varamedlemmer som da har møteplikt. Studentparlamentets medlemmer har selv ansvar for å se til at de valgte
varamedlemmer får innkalling.
Studentparlamentets møter er åpne, og alle har møterett.
Påfølgende ordinære møtedato vil ikke være da dette er siste møte for perioden til SP for 2021/2022.
Saker, endringsforslag, protokolltilførsler, merknader, o.l. bes sendt til au@sp.uit.no så tidlig som mulig. Det
oppfordres til ikke å vente til møtestart.
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Orientering Leder
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Studentparlamentets leder, Tobias Hjermann
Sakstype: Orientering
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Kjære parlament,
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Jeg ønsker alle velkommen til siste Studentparlamentsmøte for perioden 2021/2022. Dette er
min siste orientering til dere. Mye tid er gått til Årsrapporten, overlapp og overlevering av
arbeidsoppgavene som det nye Arbeidsutvalget tar over fra 1. juli 2022.
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Studentpakke 2
I andre runde av studentpakken har Studentutvalget ved det Helsevitenskapelige fakultetet
ønsket å rådføre seg med Arbeidsutvalget om innspill til opplegget de har for å opprette nye
linjeforeninger på fakultetet. De har lagt ned et godt arbeid, så rådene gikk mer ut på å tilføye
tips til å forenkle arbeidet og arrangementet de planlegger. Det blir spennende å følge Helsefak sin plan for å opprette nye linjeforeninger til høsten av.
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Overlapp nye og gamle AU
På overlapp fra 27. – 29. mai ble nye AU introdusert sine arbeidsoppgaver, fokusområder,
samarbeidspartnere, daglige oppgaver og ansvarsområder. De fikk også internkonstituert seg
og fikk en intern overlapp for sine ansvarsområder. Alt i alt, en veldig hyggelig overlapp med
engasjerte og ambisiøse studentpolitikere.
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Rektoratsmøte
På rektoratsmøtet stilte vår kjære rektor Dag Rune Olsen opp. Her fikk han hilse på Kristian og
Alexander for første gang. Møtet var kort og effektivt, der vi fikk snakket om sakene om Kraft
Sportssenter, mappevurdering, Studentordningen til Schibsted, navneendring på SP og
situasjonen til Forandringsfabrikken. Dag Rune var fornøyd med arbeidet AU hadde lagt ned i
forberedelsene, noe vi feiret med en middag på kontoret senere på kvelden.
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Møte med BEA
I møte med Erland Loso fra Bygg og eiendomsavdeling på UiT fikk vi snakket om ulike
løsninger for hvordan BEA ser for seg campusutviklingen fremover. Det er ikke noe som er
klart allerede nå, men BEA ønsker at en man oppretter en møteserie med nye AU som tar
utgangspunktet i møtet jeg hadde med Erland, der dialog og samarbeid er mest i fokus.
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AU 2021/2022
Jeg kommer til å savne ansvaret og rollen som leder, men gleder meg til å delta i sunn og god
debatt til høsten av, da som studentrepresentant. Jeg tror vi alle har mye å se frem til da høsten
har mye å by på.
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Jeg vil med dette avslutte orienteringen min med å takke alle som har sittet i parlamentet – som
studentrepresentanter, NAS-representanter, US-representanter, KOK-medlemmer, ordstyrer,
tellekorps og referenter under møtene i parlamentet – eller på noen måte ha aktivt bidratt i
studentdemokratiet her ved UiT Norges arktiske universitet for perioden 2021/2022.
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Jeg vil også ønske det nye Arbeidsutvalget masse lykke til i arbeidet i sommer og til høsten av.
Jeg har stor tro på at de kommer til å gjøre en fantastisk jobb.
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«What is not started today is never finished tomorrow.»
-Johann Wolfgang von Goethe, Poet
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Med vennlig hilsen,
Tobias Hjermann
Leder
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
leder@sp.uit.no / tobias.m.hjermann@uit.no
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Orientering Nestleder
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Studentparlamentets nestleder, Erling Petter Hæsken Trones
Sakstype: Orientering
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Ærede parlament,

2
3

Da var denne perioden over, jeg vil startet med å takke alle i parlamentet for ar
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Korteste tiden mellom en orientering det her vil jeg tro. Arbeidet siden sist har gått til å
ferdigstille saksdokumentene til møte, og hjulpet organisasjonskonsulenten med protokollene
fra de tidligere møtene. (Ikke SPMX3)
Arbeid med Studentparlamentets årsrapport har dessverre tatt en del tid å ferdigstille.
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Jeg har også hjulpet med et prosjekt som ESN har via Barentssekretariatet, men har ikke noe
veldig mye mer å informere om i skrivende stund.
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Overlapp har gått forrykende bra, jeg har lært mye som jeg tar med videre. Og deltagerne på
overlapp har blitt godt kjent.
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Det har vært en del oppføling på flere personer som også har tiden.
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Til slutt vil jeg si at det bare å ta kontakt hvis man ønsker en prat.
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God sommer!
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«Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. »
- Albert Einstein, nobelprisvinner.
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Med beste hilsen,
Erling Petter Hæsken Trones
Nestleder
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
nestleder@sp.uit.no / etr019@post.uit.no
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Orientering Velferdsansvarlig
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Studentparlamentets Velferdsansvarlig, Alexander Pusceddu
Sakstype: Orientering
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Ærede Parlament
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Dette har vært et kort og lærerikt verv, jeg har fortsatt perioden ut juni og ser frem til den
kommende måneden! Siden sist parlaments møte har det vært en del møter, blant annet med
studentutvalget i kommunen. Samtidig som jeg har satt meg inn i nye prosjekter for den
kommende tiden, dette ved å se gjennom tidligere dokumenter til blant annet kraft
Helsestasjon og generelle oppgaver tidligere velfersansvarlig har gjort.
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Kraft sportssenter
Møte med avdelingsleder på kraft og leder av TSI
- Øke studenters psykiske og fysiske helse
- Få mer aktivitet på campus
- Tilpasse abonnementet studenters økonomi
- Justere prisen til 229,- i mnd for abonnent med binding, uten 300,-.
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TSI har gitt Kraft tydelige tilbakemeldinger om at det er for dyrt å trene på Kraft. Flere av
undergruppene melder om studenter som velger bort TSI fordi det er for kostbart. Kraft er
nest dyrest av alle studentidrettstilbudene i Norge i regi av studentsamskipnadene. Gjennom å
få flere studenter på Kraft kan det også være gunstig for campus på UiT ettersom flere vil
befinne seg her. Gjennom en tyngre periode under korona ble det mindre aktivitet og dette
gjaldt ikke kun på kraft, men generelt for alle linjeforeninger, campus og tilbud i regi av
samskipnaden. Arbeidsutvalget mener at å senke prisen på Kraft vil være en gunstig start for å
fremme aktivtetslivet man har, samt markedsføre andre tjenester både kraft tilbyr, men også
samskipnaden. Samskipnaden nevnte at en av de største utfordringene for studenter er
ensomhet og den generelle psykiske helsen for studenter i Tromsø. Dette jobber Kraft
aktivitet med å bekjempe gjennom ulike ordninger. TSI sine medlemstall har halvert seg ila
de siste 2 årene fra 2950 (årsskifte 2019/2020) til ca 1570 (årsskifte 2021/2021). Dette er det
idrettslaget/frivillige foreningen som treffer flest studenter på UiT. Vi må gjøre det vi kan for
at studentene igjen kan finne sammen i idrettslaget for å fremme fysisk aktivitet og sosiale
møteplasser.
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Rektoratet
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Saken som er nevnt ovenfor ble tatt med videre til rektoratet, dette var også noe som de hadde
kunnskap om fra før. Saken forsetter videre med løpende dialog med både kraft, rektoratet og
leder av TSI.
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Overlapp
Au forberedt seg til overlapp med de nyvalgte, dette gikk over tre dager (fredag-søndag).
Tillegg til internkonstituering, ettersom nye velferdsansvarlig ikke hadde muligheten for å
gjøre dette på søndagen- vil internkonstituering skje fortløpende.
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Sommeravslutning
Sommeravslutningen til Studentparlamentet vil være den 8.juni. velferdsansvarlig har ringt til
ulike lokaler for å se om de har muligheten, men også hva de kan tilby. Planleggingen
fortsetter.
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«Don't look up» - Erling Petter
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Med vennlig hilsen,
Alexander Pusceddu
Velferdsansvarlig
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
velferd@sp.uit.no / apu007@post.uit.no
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Orientering Utdanningsansvarlig
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Studentparlamentets Utdanningsansvarlig, Kristian Stave
Sakstype: Orientering
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Forandringsfabrikken
Den 20 mai var jeg på møte i Oslo med Forandringsfabrikken for å diskutere barns rettigheter
og hvordan det skal implementeres i pensum. På dette møte deltok også en representant fra
UiB, OsloMet og UiAs arbeidsutvalg. Siden da har en del mediesaker kommet ut som gjør at
vi nå ser oss nødt å revurdere samarbeidet med Forandringsfabrikken. Likevel kan jeg si at
møte i Oslo hjalp med å bygge nettverk som har gjort prosessen rundt Forandringsfabrikken
lettere for både meg og Forandringsfabrikken selv.
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Møte med Samskipnaden 23. 05
Det ble avholdt et møte mellom meg og Samskipnaden om Debutuka. Temaet for møte var
om fokus på aktiviteter for internasjonale studenter ved UiT. Det ble diskutert om hva som
kan gjøres for å få internasjonale studenter mer inn i det større UiT-miljøet i tråd med
vedtaket i handlingsplanen. Dette kommer til å være en løpende prosess med flere møter
fremover som blir gjennomført av meg og nestleder.
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Møte med rektoratet 30. 05
Det ble også brukt mye tid på å forberede saker til møte med rektoratet. Der tok jeg blant
annet opp temaet om mappevurdering, særskilte situasjoner til internasjonale studenter på UiT
og vi gikk inn på temaet om Forandringsfabrikken.
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« I have achieved peace in our time.»
- Neville Chamberlain 30. september 1938
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Med vennlig hilsen,
Kristian Stave
Utdanningsansvarlig
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
utdanning@sp.uit.no / kst187@post.uit.no
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SAK 81-2122 Students At Risk
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Resolusjon
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Studenter er blant de viktigste aktørene i samfunnet. I kampen for endring og mer rettferdige
samfunn står studenter i frontlinjene. Samtidig jobber myndighetene i mange land for å
undertrykke kritiske stemmer. Dette er et problem som har vokst seg stadig større de siste to
årene, der restriksjoner mot pandemien tilslører tiltak for å stilne aktivister. Students at Risk
(StAR) er en ordning for studenter som på grunn av sitt arbeid for studenters rettigheter,
menneskerettigheter og demokrati blir nektet utdanningen sin, står i fare for å bli fengslet,
torturert og/eller forfulgt, får mulighet til å komme til Norge og fullføre utdanningen sin her.
Dette er et viktig program i kampen for demokrati, ytringsfrihet og menneskerettighetene ved
å beskytte noen av de mest essensielle aktørene som jobber for og sikrer dette.
Ordningen ble initiert av NSO og SAIH i 2012, og etablert som et program i 2015. Ordningen
finansieres av Utenriksdepartementet, og administreres av Direktoratet for Høyere Utdanning
og Kompetanse (HK-dir). I dag tar Norge inn opp til 20 studenter i året ved universiteter over
hele landet. Tyskland innførte i 2021 et lignende program inspirert av den norske versjonen,
og Polen har også innført en lignende ordning for studenter fra Belarus. Norge, Tyskland og
Polen presenterte i november 2021 en felles erklæring om å etablere en Europeisk Students At
Risk-ordning. En rekke studentorganisasjoner i ulike europeiske land jobber nå aktivt for å
innføre lignende programmer i sine egne land, samtidig som at European Students Union
(ESU) jobber for å etabler en felles ordning på europeisk nivå. For perioden 2021/2022 tilbød
UiT studieplass ved 30 ulike studieretninger på tvers av ulike campus.

Forslag til vedtak:
• Oppfordre at Norge bør øke antall plasser for studenter som kommer gjennom StAR
fra 20 til minst 40 i året.
• Oppfordre at UiT skal ta en mer aktiv rolle i å beskytte studenters rettigheter og
studentaktivister i deres arbeid, for eksempel ved å nominere studentaktivister til
programmet Students At Risk og ta imot studenter som kommer til Norge gjennom
Students At Risk.
• Oppfordre at UiT skal se på muligheten for å tilby studieplass ved flere studieprogram.
• Oppfordre at UiT skal være en ambassadør for StAR og aktivt jobbe for at ordningen
blir et europeisk program.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på forslag til vedtak.
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SAK 83-2122 Samarbeid med Forandringsfabrikken
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak
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UiTs vedtok på SPM5 at studentparlamentet skal jobbe med målene om barn i høyere
utdanning etter forespørsel fra Forandringsfabrikken. Siden da har Forandringsfabrikken blitt
satt i fokus og arbeidsutvalget ser seg nødt å revurdere forholdet mellom Studentparlamentet
og Forandringsfabrikken.
Saken mot fortsatt samarbeid:
Her har det vært lagt særlig vekt på arbeidstid. I oktober 2021 ble Forandringsfabrikken gitt
fem pålegg og varslet om et fra Arbeidstilsynet. De var som følger:

1. Arbeidstilsynet mener at virksomheten fortsatt har veldig høy andel ansatte som er
unntatt arbeidsbestemmelser. Virksomheten kan ikke dokumentere at det foreligger
skriftlige vurderinger på om vilkårene for å inneha særlig uavhengig stilling er oppfylt
for hver enkelt arbeidstaker. Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§2-1 og 10-12
andre ledd.
2. Virksomheten har utpekt verneombud. Det er ikke gjennomført valg blant de ansatte.
Arbeidstilsynet har veiledet om at virksomheten må gi de ansatte anledning til å velge
sin representant, og at arbeidsgiver bare kan peke ut en ansatt i tilfeller hvor ingen
ansatte ønsker på påta seg rollen. Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 og
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) §
4.
3. Tilsende timelister viser at det ikke er uvanlig å jobbe over 10 og opptil 13 timer
daglig. De ansatte kan ta ut overtid i avspasering. Virksomheten har i sine
kommentarer til rapporten påpekt at timelister som ble fremvist ikke viser faktisk
arbeidstid. Arbeidstilsynet legger til grunn for vedtaket at det forekommer
overtidsarbeid, selv om listene kan inneholde feil. Arbeidstilsynet vedtar pålegget for
å sikre at regelverket følges opp og at virksomheten får anledning til å dokumentere
faktisk arbeidstid. Brudd på arbeidsmiljøloven § 10-6 ellevte ledd.
4. Arbeidstakere som er unntatt arbeidstidsbestemmelser skal ha en forsvarlig
arbeidstidsordning. Arbeidsgiver må derfor sørge for at forsvarlighetsvurderingen
gjøres på samme måte som for andre arbeidstakere. Det er viktig å kartlegge hvordan
den faktiske arbeidstiden er for arbeidstakere unntatt arbeidstidsbestemmelsene. Dette
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forutsetter at arbeidsgiver har oversikt over den enkeltes arbeidsbelastning. Brudd på
arbeidsmiljøloven §§ 10-2 og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav C og
internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.
5. Arbeidstilsynet opplever at virksomheten har liten kjennskap til
arbeidsmiljøregelverket. Virksomheten har ikke etablert systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid, har krevende organisatoriske forhold og stiller veldig høye
psykososiale krav til sine ansatte. Brudd på arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd
bokstav c.
6. Varslet pålegg: Arbeidstilsynet oppfatter at virksomheten ikke har oversikt over
faktisk arbeidstid for sine ansatte. Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 10-7.1

Det har også blitt påstått i en artikkel fra tidligere proffer at de var under streng kontroll og at
det var lite mulighet for egne tanker og innspill. Proffer er barn og unge som har vært
gjennom norske hjelpesystemer og som skal bistå med råd og erfaringer rundt systemene som
jobber for barns rettigheter, slik som barnevernet, skole og politikere. Det blir hevdet av
tidligere proffer at de ble gitt beskjed om å stå frem med usannheter og oppdiktninger under
fåredrag. Det blir også hevdet at proffer har vært dårlig behandlet.2

Saken for fortsatt samarbeid:
Forandringsfabrikkens har vært opplevd som viktig for mange tidligere proffer som legger
frem en rekke årsaker til hvorfor Forandringsfabrikken hjalp dem i ung alder. De beskriver
organisasjonen som “Livsviktig og livreddende”. De tidligere proffene legger også frem
hvorfor barn må ha mer plass i samfunnsdebatten og hvordan Forandringsfabrikken har
bidratt til dette.3
Forandringsfabrikkens arbeid er også i tråd med vedtaket som parlamentet vedtok under
SPM5. Saken går inn i hvorfor Studentparlamentet mener at Forandringsfabrikkens arbeid er
viktig, og studentparlamentets innflytelse og påvirkningskraft vil bli redusert om ikke
forsvinne ved å avslutte samarbeid.
Arbeidsutvalgets begrunnelse:
Denne saken har vært vanskelig å ta stilling til siden det er mye ord mot ord og lite håndfast å
ta grep i. Det er fremdeles viktig å understreke at påleggene fra Arbeidstilsynet og de andre
anklagene gjør det til et naturlig utgangspunkt å legge samarbeidet på is frem til saken er

1

https://psykologisk.no/2022/05/fant-flere-brudd-pa-arbeidsmiljoloven-hosforandringsfabrikken-alvorlig-mener-ekspert-i-arbeidsrett/

2

https://psykologisk.no/2022/05/forandringsfabrikken-vi-ble-skjelt-ut-om-vi-sa-noe-feil-pa-scenen
https://psykologisk.no/2022/05/tiden-i-forandringsfabrikken-ga-oss-verktoy-for-livet/

3
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ryddet opp i. Det etterlyses særlig en rapport fra Arbeidstilsynet om at situasjonen på
Forandringsfabrikken har blitt ryddet opp i.
Vedlegg:
1. Vedlegg 1 Samarbeid med Forandringsfabrikken
Forslag til vedtak:
● Studentparlamentet ved UiT vedtar å fryse all form for samarbeid med
Forandringsfabrikken frem til et nytt vedtak i saken blir gjort

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på forslag til vedtak.
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SAK 69-2122 Førstegangsvedtak om utmelding fra NSO
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak
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Formål
Diskutere og vedta hvorvidt Studentparlamentet ønsker å være medlem av Norsk
Studentorganisasjon.
Bakgrunn
Norsk Studentorganisasjon er en nasjonal interesseorganisasjon for studentdemokratier i
Norge, som består av et frikjøpt arbeidsutvalg, et sekretariat, et sentralstyre, flere komitéer og
ett landsmøte. Organisasjonen har følgende formål:
Norsk studentorganisasjon har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og
rettigheter, samt representere sine medlemmer. Norsk studentorganisasjon skal fremme
engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, politikere og
andre relevante aktører.
Arbeidsutvalget har ved flere anledninger sett at Studentparlamentets poltikk bryter med
NSOs politikk. Resultatet av dette, er at Studentparlamentet først må kjempe mot en
organisasjon vi selv er medlem av for å få gjennomslag for egen politikk. Arbeidsutvalget
ønsker derfor at Studentparlamentet tar stilling til Studentparlamentets medlemskap i NSO,
gjennom en bred diskusjon.
For å være medlem av Norsk Studentorganisasjon, betaler Studentparlamentet 32 kroner per
student per semester. For 2021, betyr det at blant UiTs 17 810 studenter, ble det betalt kr.
1 139 840 gjennom semesteravgiften. Avgiften på 32 kr per student per semester ble fastsatt
av Landsmøtet i 2012, og har vært uendret siden da. Landsmøtet 2022 vil etter innstilling fra
Sentralstyret ikke gis anledning til å diskutere avgiften.
Studentparlamentet har politikk på NSOs driftstilskudd: i sak 80-1516, vedtok
Studentparlamentet enstemmig en uttalelse hvor Studentparlamentet krever at NSO reduserer
kostnader, med sikte på å redusere medlemskontingent på sikt. Dette har ikke blitt en realitet i
NSO.
Vurdering
Arbeidsutvalget har forsøkt å sammenfatte en liste med fordeler og ulemper
Studentparlamentet opplever gjennom medlemskap i NSO. De er som følger:
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Fordel: Deltakelse og påvirkning
Studentparlamentet får gjennom sitt medlemskap muligheten til å påvirke organisasjonen og
dens politikk. Flere fra Studentparlamentet UiT har engasjert seg i sentralstyret, komiteer, og
arbeidsutvalget. Delegatene på landsmøtet har påvirket organisasjonens politikk.
Fordel: Kurs
NSO tilbyr kurs til medlemslag, med mål om å styrke kompetansen i å drive studentpolitikk.
Arbeidsutvalget har ikke funnet eksempler på at Studentparlamentet har benyttet seg av slike
kurs da UiT og Samskipnaden gjerne stiller opp med mer treffende, og faglig sterkere, kurs
når det trengs.
Fordel: Mulighet til å søke på fond
NSO henter inn større inntekter enn de har behov for til drift, noe av dette settes av til NSOs
fond. Alle medlemslag og tilknyttede organisasjoner har mulighet til å søke på disse fondene.
Ulempe: Underrepresentasjon på landsmøtet
NSO sin fordeling av mandater på landsmøtet garanterer alle medlemslag minst én delegat, og
som et matematisk resultat av landsmøtets størrelse og størrelsesforholdet mellom
medlemslagene medfører det at store institusjoner underrepresenteres.
Ulempe: Høy medlemskontingent
Kontingenten Studentparlamentet UiT betaler tilsvarer 15% av den delen av semesteravgiften
vi fritt disponerer.
Ulempe: Manglende forståelse for UiTs desentraliserte modell
NSO viser gjentatte ganger i sin politikk, i sine uttalelser, og i sine aksjoner at de ikke har
forståelse av eller ønske om å forstå UiTs desentraliserte modell. Det vil si at over 5 000 av
studenter ved UiT faller i en gruppe organisasjonen ikke forstår og ikke virker å sikte
på å representere.
Ulempe: Uenighet om tosensorordningen
NSO er for en ordning med to sensorer på alle sensurer1, mens Studentparlamentet ved UiT
og UiT mener at en slik ordning er en form for mistillit mot arbeidet som allerede gjøres med
å forbedre studiekvaliteten2. Dersom ordningen trer i kraft, vil UiT måtte bruke flere titalls
millioner mer på sensur, midler som kunne vært brukt på undervisning. Det vil også være
vanskelig å møte kravet om at en av sensorene skal være ekstern, da UiT i dag har fagmiljøer
som er alene om det de gjør.
Ulempe: Uenighet om organisering av UH-sektoren
1

2

https://student.no/om-nso/dokumenter/utdanningspolitisk-plattform
https://khrono.no/en-feilslatt-sensorordning/640046
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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107

Ved NSO landsmøte i 2021, stemte kun én av UiT elleve delegater for å vedta politisk
plattform om organisering av universitets- og høgskolesektoren.
Ulempe: NSOs disponering av driftstilskudd
Studentparlamentet har siden 2016 ønsket at medlemskontingenten skal ned. NSO har siden
2016 gått med 6,9 millioner kroner i overskudd. Dette er midler som vi – studentene – betaler
inn som medlemskontingent. NSOs overskudd står nå på en bankkonto, hvor da pengene taper
sin verdi over tid. Store deler fordeles også via overnevnte fond og det er da tydelig at med
den søknad- og tilskuddshistorikken at det gir en fordeling som favoriserer mindre
institusjoner.
Ulempe: NSOs mediestrategi
NSO sin mediestrategi pleier å ha fokus på å skape konflikt, trolig med mål om å nå nasjonale
media oftere. Dette betyr at NSO ofte tar saker som Studentparlamentet anser som gode og
går ut med kritikk på vegne av oss og alle andre studentdemokratier.
Ulempe: Ledersamlinger og konferanser
NSO arrangerer flere arrangementer i løpet av et studieår og som medlem blir det både
naturlig og nødvendig å delta på disse. Dette tar en del tid uten at vi opplever stor gevinst, noe
Studentparlamentet har blitt orientert om flere ganger tidligere.

Arbeidsutvalget oppfordrer Studentparlamentet til spesielt å diskutere følgende punkter:
• Hvordan bør en nasjonal studentorganisasjon forholde seg til saker som kun angår en
stor studieby, f.eks. Oslo?
• Hvordan bør en nasjonal studentorganisasjon forholde seg til saker som angår andre
byer utenfor Oslo?
• Hva mener Studentparlamentet vil være en riktig sum å betale for medlemskap i Norsk
Studentorganisasjon under dagens forhold?
• Hvordan bør korrekt representasjon innad i den nasjonale studentorganisasjonen sikres
når det er så stor forskjell på størrelsen til medlemslagene?
• Hvilke konkrete fordeler, som Studentparlamentet benytter seg av, gir medlemskap i
Norsk Studentorganisasjon?

Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet melder seg ut av Norsk
Studentorganisasjon.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller ikke på å melde
Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet ut av Norsk Studentorganisasjon.

14

31.05.2022

SAK 40-2122 Opprettelse av politiske komitéer
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak
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Studentparlamentet har gjennom sitt arbeidsprogram vedtatt at det skal opprettes politiske
komitéer med mål om å utvikle en mer helhetlig og dekkende studentpolitikk, samtidig som
det bygges kompetanse og engasjement i organisasjonen. Reglement for Studentparlamentet
UiT Norges Arktiske Universitet §13 åpner for at Studentparlamentet oppretter komitéer med
fast myndighet og mandat.
Velferdspolitisk komité er foreløpig ikke internkonstituert. Komitéens medlemmer har vært
kontaktet flere ganger, både via e-post og Messenger, for å finne tidspunkt for
internkonstituering, og det har vært forsøkt å kalle inn til møte med både aktiv avmelding og
påmelding. Det har gjennom november, januar, februar og mars blitt sendt ut elleve konkrete
tidspunkt for internkonstituering, uten at dette har passet for komitéens medlemmer. Det har
også gjentatte ganger blitt oppfordret til å at medlemmene selv foreslår tidspunkt.
Med bakgrunn i dette, har arbeidsutvalget vedtatt at dersom komitéen ikke fant et tidspunkt
for internkonstituering før utsending av sakspapirer for SPM8, så vil arbeidsutvalget foreslå å
gjennomføre nytt valg til komitéen. For å gjennomføre dette valget, vil arbeidsutvalget foreslå
et nytt mandat for komitéen. Forslag til nytt mandat skiller seg fra det vedtatte mandatet på
følgende punkter:
- Varalisten endres fra to personer i prioritert rekkefølge til så mange personer
Studentparlamentet ønsker at listen skal bestå av
- Dersom et av komitéens faste medlemmer trekker seg, vil komitéen suppleres
gjennom varalisten i prioritert rekkefølge.
- Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere varalisten

Vedlegg:
1. Vedlegg 2 Mandat for velferdspolitisk komité
Forslag til vedtak:
• Mandatet for velferdspolitisk komité vedtas
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på å vedta forslag til vedtak.
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SAK 68-2122 Valg av vara til Velferdspolitisk komité
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg

1
2
3
4
5

Ved valg til velferdspolitisk komité (VPK), skal det velges et antall varamedlemmer i
prioritert rekkefølge. Studentparlamentet avgjør selv hvor mange personer som skal velges.
Rekkefølgen vil starte med andrevara, da Studentparlamentet valgte førstevara ved SPM3.
Vervets varighet er ut vårsemesteret 2022. Valgbar er alle semesterregistrerte studenter ved
UiT – Norges arktiske universitet.

Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet velger [Person n] i prioritert rekkefølge som vara til
Velferdspolitisk komité.
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SAK 84-2122 Mappevurdering
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

Mappevurdering er brukt som vurderingsform ved flere høyere utdanningsinstitusjoner.
Mappevurdering kan gi et bedre vurderingsgrunnlag enn det en eksamen ofte vil gi siden
mappevurdering vil teste studenten i flere temaer. Denne vurderingsformen har også
muligheten til å fordele arbeidet mer utover semesteret ettersom man da slipper å ha en
eksamensperiode på slutten av semesteret hvor man prøver å repetere alt pensum som man
føler kan bli relevant.

Forslag til vedtak:
● Arbeidsutvalget skal jobbe med å innføre mappevurdering som en prøveordning på
UiT Norges arktiske universitet.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på forslag til vedtak.
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SAK 61-2122 Flere navn på UiT Norges arktiske universitetet og
Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak
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På avspark vedtok Studentparlamentet å få fremmet navn på Kvensk, Lulesamisk og
Sørsamisk for både «UiT Norges arktiske universitet» og «Studentparlamentet UiT Norges
arktiske universitet». Siden da har AU tatt kontakt med ulike instanser på UiT Norges arktiske
universitet. Det var til slutt Ketil Lenert Hansen ved Regional kunnskapssenter for barn og
unge, - psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) som kunne henvise videre til ulike
oversettere på språkene Sørsamisk og Lulesamisk. For Kvensk språk var det tidligere AUmedlem Ida Rabben Trælnes som henviste meg til Kvensk Institutt og daglig leder Hilde
Skanke.
Etter korrespondanse med alle oversetterne har Arbeidsutvalget fått tilsendt forslag på
oversettelser på UiT Norges arktiske universitet og Studentparlamentet UiT Norges arktiske
universitet. Studentparlamentet har fått flere positive tilbakemeldinger på at vi ønsker en
offisiell oversettelse på parlamentet, og at vi ønsker å vedtektsfeste disse på lik linje med den
Nordsamiske og engelske oversettelsen. Denne saken går helt klart i riktig retning for å bidra
til økt likestilling, mangfold og inkludering på UiT Norges arktiske universitet.
Etter å ha hørt med Jørgen Fossland gir han følgende svar: «Dersom de oversettelsene dere
har fått laget kun skal brukes i deres egne vedtekter og av SP i andre sammenhenger trenger
dere derfor ikke noen godkjennelse fra UiT, men om dette skal ses på som forslag til offisielle
oversettelser som også UiT skal benytte, må det altså avklares med rektor.»

Vurdering fra kontroll- og organisasjonskomité:
• Saken kan vedtas
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Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet ser seg enig i at «Studentparlamentet UiT Norges arktiske
universitet» på:
o Kvensk er «UiT - Norjan arktisen universiteetin Studenttiparlamentti»
o Sørsamisk er «Studenteparlameente UiT Nöörjen artihken universiteete».
o Lulesamisk er «UiT Vuona arktalasj universitiehta Studænntaparlamænnta».
•

Studentparlamentet ser seg enig i at «UiT Norges arktiske universitet» på:
o Kvensk er «UiT Norjan arktinen universiteetti».
o Sørsamisk er «UiT Nöörjen artihken universiteete».
o Lulesamisk er «UiT Vuona arktalasj universitiehtta».

•

Studentparlamentet vedtar å endre § 1 NAVN ved å endre fra:
§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.
Og endrer det til:
§1

NAVN

§1.1 Foreningens norske navn er:
Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet).
§1.2 Foreningens nordsamiske navn er:
Studeantaparlameanta UiT Norgga árktalaš universitehta.
§1.3 Foreningens engelske navn er:
The Student Parliament UiT The Arctic University of Norway.
§1.4 Foreningens kvenske navn er:
UiT - Norjan arktisen universiteetin Studenttiparlamentti.
§1.5 Foreningens sørsamiske navn er:
Studenteparlameente UiT Nöörjen artihken universiteete.
§1.6 Foreningens lulesamiske navn er:
UiT Vuona arktalasj universitiehta Studænntaparlamænnta
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SAK 63-2122 Panteoppsamling ved UiT
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Fredrik Askim, Venstrealliansen
Sakstype: Vedtak
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Det finnes ulike bedrifter og organisasjoner som gjør det å samle inn pant en enkel oppgave.
Infinitum er en av disse, på nettsiden står det at de har tjenester for mye ulikt. En av disse
tjenestene er å hente pant kostnadsfritt på blant annet skoler. Noen øre per flaske eller boks vil
også sendes til den relevante aktøren. Dette tilbudet er midt i blinken for å gjøre UiT mer
bærekraftig. Samskipnaden benytter seg allerede av tilbudet, og har oppsamling av pant ved
kantinene deres. Dette kan dermed være aktuelt å utvide dette tilbudet til flere steder på
campus hvor det er mye trafikk av studenter og ansatte, for eksempel rundt etablerte
søppeloppsamlingspunkt. Pengene universitetet får fra dette kan gå til studentutvalgene som
hører til byggene der panten samles opp. Et kontonummer kan settes på hver individuell
pantepose, for å sikre at pengene kommer til rett sted. På denne måten går pengene direkte
tilbake til studentene.

Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet skal undersøke muligheten for å få flere panteoppsamlinger på
campus Tromsø.
• Studentparlamentet skal undersøke om muligheten til å utvide dette til flere campus
ved UiT.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller ikke på forslag til vedtak.

Nytt forslag til vedtak:
• Studentparlamentet skal undersøke muligheten for å få flere panteoppsamlinger på
campus Tromsø.
• Studentparlamentet skal undersøke om muligheten til å utvide dette til flere campus
ved UiT.
• Studentparlamentet utreder for muligheter for å overta fordelingen av midlene som går
til panten i Samskipnaden, der dette skal gå til veldedige formål, og vedtas og fordeles
under høst- og vårfordelingen.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på nytt forslag til vedtak.
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SAK 71-2122 Tilbud om fysisk undervisning på studiesteder
underlagt UiT
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Ida Rabben Trælnes
Sakstype: Vedtak
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UiT – Norges arktiske universitet har mange studiesteder rundt omkring i Nord Norge. Når
studenter søker seg til et studie med et fysisk studiested, så har de en forventning om at
undervisningen også vil være fysisk.
Problemet er at dette ikke alltid er tilfellet, og vi har studenter ved studiesteder som bare har
et digitalt undervisningstilbud. Dette er ødeleggende for det psykiske læringsmiljøet og
hindrer at studentene møter hverandre i det hele tatt.
Som vi alle vet så er kontakt mellom medstudenter viktig for trivsel på studiet. Det er en
uheldig utvikling at studenter ved våre studiesteder ikke har noen sosial kontakt med sine
medstudenter og dette er noe studentparlamentet mener ikke er riktig.
Fordelen med fysisk undervisning er ikke bare den sosiale biten, men læringsutbytte blir også
bedre. Dørstokkmila for å spørre underviser om oppfølgende spørsmål er mye lavere og
diskusjonene blir langt bedre.

Forslag til vedtak:
• Arbeidsutvalget skal sørge for at UiT – Norges arktiske universitet kartlegger hvor
mange studiesteder som bare har digital undervisning.
• Studiesteder ved UiT – Norges arktiske universitet skal ha et tilbud om fysisk
undervisning der de studerer.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstillinger ikke på forslag til vedtak.

Nytt forslag til vedtak:
• Arbeidsutvalget skal sørge for at UiT – Norges arktiske universitet kartlegger hvor
mange studiesteder som bare har digital undervisning.
• Arbeidsutvalget jobber for å få en begrunnelse fra UiT – Norges arktiske universitet
om hvorfor noen studiesteder bare ha digital undervisning.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på nytt forslag til vedtak.
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SAK 82-2122 Schibsted Student-ordningen
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Henrik Kristoffersen og Jonas Bovoll (Campustinget i Finnmark)
Sakstype: Vedtak
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For perioden 2021/2022 tilbød UiT studieplass ved 30 ulike studieretninger på tvers av ulike
campus. Schibsted har i dag et tilbud som gir studenter ved deltakende universiteter gratis
tilgang til et utvalg av deres nettaviser. Dette tilbudet er gratis, og koster ikke studentene ved
studiestedene noe. Schibsted opplyser på deres nettsider at ordningen finansieres via
sponsoravtaler. Studentparlamentet mener at et slikt tilbud vil styrke velferden for studenter
ved UiT - Norges Arktiske Universitet.

Forslag til vedtak:
• Arbeidsutvalget skal undersøke mulighetene for at UiT - Norges Arktiske Universitet
deltar i Schibsted Student-ordningen.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på forslag til vedtak.
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SAK 80-2122 Aunegården
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Diskusjon
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Arbeidsutvalget anbefaler ikke å legge opp til diskusjon i denne saken da vi ikke har noe mer
informasjon enn det som allerede ligger i vedlegg 4 og vedlegg 5.
Om Studentparlamentet ønsker å diskutere saken ytterligere anbefaler Arbeidsutvalget å sende
inn forslag til punkter for diskusjon.
Vedlegg:
1. Vedlegg 2 Salgsoppgave Sjøgata 29
2. Vedlegg 4 Samlede Vedlegg til Salgsoppgave
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SAK 79-2122 Årsrapport Studentparlamentet 2021-2022
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

1
2

Arbeidsutvalget har skrevet en årsrapport hvor det rapporteres om Studentparlamentet sin
aktivitet i inneværende periode.

Vedlegg:
• Vedlegg 5 Årsrapport Studentparlamentet 2021-2022
Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet godkjenner Årsrapport Studentparlamentet 2021-2022

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på forslag til vedtak.
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SAK 78-2122 Sommerfullmakt
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM11
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak
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Formål
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 2022. Eventuelle vedtak eller økonomiske disposisjoner
gjort på bakgrunn av denne fullmakten skal redegjøres for på førstkommende
studentparlamentsmøte.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på forslag til vedtak.
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