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Møteinnkalling til SPM6 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 

 Dato:  27.01.2022 

 Tid:  17:00 

 Sted:  Auditorium 2, Teorifagbygget Hus, UiT Tromsø 

 

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. 

Alle semesterregistrerte studenter ved UiT – Norges Arktiske Universitet kan fremme saker til dagsorden. Saker 

meldes til au@sp.uit.no senest 14 dager før møtet og sakspapirer må innleveres senest fire virkedager før det er 7 

dager til møtet.  

Påfølgende ordinære møtedato er 25.02.2022. 

 

DAGSORDEN 
SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE SIDE 

Fast Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak  

Fast  Godkjenning av referat fra SPM5 Vedtak  

Fast Orientering Leder Orientering 2 

Fast Orientering Nestleder Orientering 6 

Fast Orientering Velferdsansvarlig Orientering 9 

Fast Orientering Internasjonaliseringsansvarlig Orientering 14 

Fast Orientering Styret i Norges Arktiske Studentsamskipnad Orientering 15 

Fast Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret Orientering 16 

Fast Orientering Utdanningsansvarlig Orientering 18 

Sak 55 – 2122 Valg til studentprestenes råd (1 år) Valg 20 

Sak 56 – 2122 Valg til studentprestenes råd (2 år) Valg 21 

Sak 57 – 2122 Tilrettelegging på eksamen Vedtak 22 

Sak 58 – 2122 Forutsigbar og desentralisert praksis Resolusjon 23 

Sak 59 – 2122 Frokost til studentene Vedtak 25 

mailto:au@sp.uit.no
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Orientering Leder 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Studentparlamentets Leder, Victor Zimmer 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Studentparlament, 1 

 2 

Det er godt å være tilbake etter det jeg håper var en god juleferie for alle sammen. Personlig 3 

er jeg sikker på at det har gitt mye å kunne ta noen feriedager, selv med noen forstyrrelser. Jeg 4 

håper inderlig dere har fått ha en rolig juleferie med litt færre forstyrrelser enn 5 

parlamentsleder kanskje bør forvente seg. 6 

 7 

Studenter i kommune og fylke 8 

Kommunene og fylkene våre er viktige samarbeidspartnere for Universitetet og 9 

Samskipnaden og de er ansvarlige for mange tjenester, spesielt ofte saker som angår 10 

studentvelferd. Forrige semester ble dere flere ganger orientert av meg og velferdsansvarlig 11 

om det store arbeidet med Kraft helsestasjon i Tromsø kommune. 12 

 13 

Kraft helsestasjon fikk spesiell oppmerksomhet da stasjonen ble opprettet etter ønske fra 14 

Studentparlamentet, men det er ikke den eneste saken som påvirker studenter i stor grad. Vi 15 

har også relativt nylig sett saker med Jusshjelpen i Nord-Norge, Rådgiving om 16 

spiseforstyrrelser, Tippemidler og Kraft studentidrett, og mange fler. De sakene behandler 17 

ofte kommunen under Studentparlamentets radar eller i situasjoner der vi ikke har tid eller 18 

mulighet til å sette i sving like store ressurser som vi har gjort i saken med Kraft helsestasjon. 19 

 20 

I alle de tidligere nevnte sakene har det vært flere studenter i de relevante kommunestyrer og 21 

fylkesting, spesielt i posisjonen, og jeg tror Studentparlamentet må bli flinkere til å se til at 22 

disse studentene står opp for studentene i saker selv om partiet ikke nødvendigvis har samme 23 

holdningen. Forhåpentligvis kan en slik innsats gjøre partiene, spesielt posisjonen, mer 24 

studentvennlige og mer fokusert på hva tilbud kan bety for en utsatt gruppe som studentene. 25 

 26 

Julekort 27 

Sammen med Nestleder i Studentparlamentet bruktes de siste dagene på å sende julekort fra 28 

Studentparlamentet til mange av våre samarbeidspartnere. Det er i all hovedsak en hyggelig 29 

ting, men jeg har liten tvil om at et hyggelig julekort også kan være en god basis for videre 30 

kontakt. Blant de som har fått julekort er tidligere og nåværende Forskning- og Høyere 31 

utdanningsminister, alle i Rektoratet, andre studentdemokratier, Den Norske ambassaden i 32 

Reykjavik, og mange flere vi har samarbeidet med i år. 33 

 34 
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Koronatiltakene i desember 35 

Da vi var i avslutningen av undervisning forrige semester kom det nye strenge 36 

smittevernstiltak. I og med at det meste av undervisning var, eller nærmet seg, en avslutning 37 

var det ikke problematisk for undervisningen å legge om til digitalt. Universitet ga unntak fra 38 

digitalt påbud til eksamensforberedende kurs fra både fagmiljø og studentforeninger, etter 39 

forslag fra Studentparlamentet. 40 

 41 

Eksamen var allerede digital i de fleste tilfeller slik som ble bestemt i starten av semesteret, 42 

også etter forslag fra Studentparlamentet da vi ønsket å ivareta studentenes forutsigbarhet.  43 

iTromsø skrev en kort artikkel om saken. 44 

 45 

Juleferiens forstyrrelser og viktigheten av studenters eksamen 46 

Som dere sikkert har lest i blant annet Tromsø By har det kommet reaksjoner fra noen 47 

studenter på at nettopp deres eksamen gjennomføres fysisk til tross for det generelle digitale 48 

påbudet. Det har også vært spørsmål om den uheldige effekten av at studenter har digital 49 

undervisning, fysisk eksamen og så fysisk praksis.  50 

 51 

Dette er selvfølgelig viktig nok til at både Studentparlamentet og Fakultetsledelsen tar seg tid 52 

uansett om det er ferieavvikling eller ikke. Jeg har vært i kontakt med Studentutvalget ved 53 

Helsefak. og fakultets prodekan for utdanning, samt prorektor utdanning. Eksamen er lagt opp 54 

fysisk fordi det dessverre ikke eksisterer planleggingsressurser til å endre eksamensform 55 

akkurat nå, noe som ville medføre utsatt eksamen med den ringvirkning av 56 

kontinuasjonseksamen ikke vil kunne gjennomføres inneværende semester i avgangsfag, noe 57 

som anses som svært uheldig. Likevel skal studentene nå ha fått bedre informasjon fra 58 

instituttet. Prorektor er også orientert slik at vi forhåpentligvis unngår slik ved enda bedre 59 

planlegging av eksamen fremover. 60 

 61 

Ny organisasjonskonsulent 62 

Studentparlamentet har, som dere ble løpende orientert om i høst, fått en ny 63 

organisasjonskonsulent. Martin Søby hadde første arbeidsdag hos oss 4. januar og jeg har 64 

deltatt som en stor del av opplæringen til organisasjonskonsulenten. 65 

 66 

Hittil har det veldig bra jeg tror Martin blir et veldig godt tilskudd til Studentparlamentets 67 

arbeid. Det blir selvfølgelig trist å si ha det til Aleksander, men jeg er trygg på å ønske han 68 

både lykke til videre og velkommen tilbake til UiT på vegne av Studentparlamentet. 69 

 70 

Nytt medlem i Arbeidsutvalget 71 

Etter forrige møte i Studentparlamentet har også vi fått et nytt medlem i Arbeidsutvalget som 72 

dere selv valgte. Det er vært et fokus fra min, og hele utvalget sin, side å gi Erling en god 73 

mottakelse og en internkonstituering av ansvar som ligner mest mulig på den vi selv fikk ved 74 

overlapp. Vi har dessverre begynt å få erfaring med denne typen midtveiskonstitueringer de 75 

siste årene i Studentparlamentet, og det var tydelig for oss at fjoråret ikke var en modell en 76 

skal etterleve, men heller et godt eksempel på hva som bør unngås. 77 

https://www.itromso.no/nyheter/i/OrqPvE/studentene-ved-uit-var-forberedt-pa-hjemmeeksamen
https://www.tromsoby.no/dager-for-de-skal-ut-i-praksis-skal-over-100-av-dem-sittes-i-timevis-i-samme-rom-for-a-ta-eksamen-bekymret-for-pasientsikkerheten/s/5-96-33458
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 78 

Jeg opplever at prosessen i år har vært god under omstendighetene. Jeg får også inntrykk av at 79 

det har opplevdes godt å komme med i arbeidsutvalget, og det er uten tvil gode nyheter. Det å 80 

være fem personer virker å være mer ideelt mtp. det brede ansvaret Studentparlamentet, ved 81 

sitt arbeidsutvalg, har og tar.  82 

 83 

Internkonstitueringens resultat 84 

Arbeidsutvalget har gjennomført en ny internkonstituering og resultatet ble: 85 

Utdanning og læringsmiljø: Ida 86 

Velferd: Jonas 87 

Internasjonalisering: Erling 88 

Fag og forskning: Victor 89 

Karriere og Arbeidsliv: Tobias 90 

Likestilling og Mangfold: Tobias 91 

Informasjon og Kontakt: Erling 92 

Studentdemokrati og Organisasjon: Jonas & Erling 93 

Koordinering med eksterne campus: Victor 94 

 95 

Studentutvalget i kommunen 96 

Studentutvalget i Tromsø kommune startet tidlig i januar og vi startet frivillighetens år med en 97 

svært god innledning fra Tromsø Røde Kors. Det er mange studenter som har vært honorerte 98 

frivillige hos dem i deres arbeid med å bistå Tromsø kommune med koronaberedskapen. Det 99 

er også mange studenter som er frivillige i flere av de andre tjenestene til Røde Kors som 100 

f.eks «besøksvenn», noe de anser som naturlig da de i likhet med oss referer til Tromsø som 101 

en «studentby». 102 

 103 

Likevel mangler Røde Kors dessverre frivillige og det er alltid plass til flere studenter, jeg 104 

opplever at tilbudene Røde Kors har også er av personlig verdi for studentene, så dette håper 105 

jeg blir mer utbredt. 106 

 107 

Behandling av klage 108 

Det har kommet inn to klager til Arbeidsutvalget fra Venstrealliansen. Det er i klagene ikke 109 

forespurt at de unntas offentligheten og det virker derfor mest ryddig å orientere 110 

Studentparlamentet om behandlingen. 111 

 112 

En av klagene har omhandlet Kontroll- og Organisasjonskomiteens arbeid i sak 44-2122, og 113 

den andre omhandlet Arbeidsutvalgets arbeid og engasjement i Studentparlamentets møter, 114 

samt dialogen mellom utvalget og kontroll- og organisasjonskomiteen. Arbeidsutvalget er 115 

besvart klagene, men har ikke lukket saken enda da dialogen fortsatt pågår.  116 
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Norinnova Arctic Ignite og Fremstr 117 

Vi har blitt informert om at Norinnova om at de starter et innovasjonsprosjekt rettet mot 118 

studenter ved navn «Arctic Ignite», samtidig har Næringsforeningen i Tromsøregionen 119 

opprettet «Fremstr» som er et traineeprosjekt. 120 

 121 

Studentparlamentet har initiert kontakt med begge prosjektene og forsøker aktivt å ta eierskap 122 

til begrepet studentinnovasjon og være aktive i relevante prosjekter.  123 

 124 

UiTs samarbeidsavtale med Tromsø kommune 125 

Studentparlamentet har kommet med utkast til innspill og presentert dette for rektoratet. De 126 

virket å synes at arbeidet som er gjort er svært godt og virker svært takknemlige for innspill. 127 

Videre vil dette omformes til et brev som sendes til UiTs forhandlingsgruppe. Dersom det er 128 

ønskelig kan selvfølgelig Studentparlamentet få kopi av brevet. 129 

 130 

Korona 131 

Det har kommet nye retningslinjer fra Regjeringen om smittevernstiltak nå i Januar og vi har 132 

fått en del lettelser som vi virkelig ønsket oss. Jeg vet det har vært mye trykk i mediene fra 133 

NSO om at det ikke er godt nok, blant annet fordi 1-meteren ikke oppheves i 134 

undervisningssituasjoner. Jeg har ikke den samme opplevelsen, og selv om 135 

Kunnskapsdepartementet har gitt betydelig mindre klare beskjeder i år virker de å ha gitt 136 

Universitetet stort handlingsrom i det å tilpasse smittevernstiltakene. Slik fleksibilitet er 137 

imperativt for at vi skal motta en god utdanning og gode løsninger fra Universitetet. 138 

 139 

Studentparlamentet har nok en gang presisert at vi ønsker forutsigbarhet og UiT har derfor 140 

bestemt at endringer i tiltak gjøres noe senere enn første mulighet slik at studenter får tid til å 141 

reagere på den nye informasjonen. Dette medfører blant annet at studenter fikk informasjon 142 

midt i Januar om endringer som først kommer i Februar. Vi har uttrykt at vi er fornøyd med at 143 

de har fulgt oss på dette punktet, og gitt ros for håndteringen. 144 

 145 

Vi har også vært tydelige på at studentforeninger må få lettelser, ønskes velkommen på 146 

campus, og i det minste få god og tilpasset informasjon. Dette jobbes nå med og vil komme 147 

fortløpende. 148 

 149 

«Prosjektet refereres til som en IKT-skandale, 150 

 som burde vært løftet opp og diskutert på departementsnivå» 151 

- Rapport om DFØs lønns- og økonomisystemer ved UiO 152 

 153 

 154 

Med vennlig hilsen, 155 

Victor Zimmer 156 

Leder 157 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 158 

victor.zimmer@uit.no / leder@sp.uit.no159 

mailto:victor.zimmer@uit.no
mailto:leder@sp.uit.no
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Orientering Nestleder 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Studentparlamentets Nestleder, Tobias Hjermann 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlament, 1 

 2 

Takk for sist og godt nytt år! Siden SPM 5 har Arbeidsutvalget internkonstituert seg selv, der 3 

jeg på nytt fikk ansvar for arbeidsområdene Likestilling og Mangfold samt Karriere og 4 

Arbeidsliv. Jeg vi fortsette arbeidet jeg har kommet i gang med og har gleden av å presentere 5 

dette fra SPM 7 av og utover semesteret.  6 

 7 

2022 8 

Utenom en god internkonstituering og rolig start på det nye året sammen med resten av 9 

Arbeidsutvalget er korona en stor faktor i manges liv som hindrer studenter i å ha en best 10 

mulig studenttilværelse. Dette legger man godt merke til rundt om i ulike frivillige interesse- 11 

og studentforeninger. Jeg mener derfor at Frivillighetens år blir desto viktigere å markere fra 12 

Studentparlamentet sin side. Da for alle studenter på UiT, i større og mindre verv. Sammen 13 

med UiT og Samskipnaden kan man få markert Frivillighetens år på en god måte, og for alle 14 

som stiller opp og gjør det ekstra arbeidet her på UiT.  15 

 16 

Nytt AU-medlem 17 

På nyåret tredde Erling inn i arbeidet sammen med AU. Med en relativ kort ferie og ikke helt 18 

oppdatert på alt av oppgaver har Erling vært en god bidragsyter. Han har vært engasjert og 19 

motivert til å lære mer som medlem i AU. Fra internkonstituerende møte i AU har alle hatt en 20 

overlapp med Erling for å oppdatere han på arbeidet som er blitt gjort på de ulike 21 

arbeidsområdene. Spesielt på området ved å inkludere internasjonale studenter mer inn i den 22 

hverdagslige studenttilværelsen kan Erling og jeg få til et godt samarbeid. Sammen med 23 

resten av AU mener jeg dette semesteret blir et  24 

 25 

Møte med rektoratet 26 

Det var hyggelig å møte rektoratet igjen. Denne gangen med full representasjon fra rektorat 27 

sin side, samt viserektorene fra Alta og Harstad. Her fikk AU introdusert Erling som nytt 28 

medlem og ansvarlig for internasjonalisering, informasjon og kontakt. Her ble blant annet 29 

bekymringer studenter har rundt UiT sine koronarestriksjonene tatt opp, spesielt rundt 30 

løsninger på karantene.  31 

Vi fikk også tatt opp bekymringen til studenter angående fysisk eksamen like før man går ut i 32 

praksis og hva universitetet sin holdning til dette er. Dette med bakgrunn i at inntrykket 33 

studentgruppen fikk var at all eksamen skulle være digital. Det å derfor ha noen fysiske 34 
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eksamener er derfor viktig ovenfor studentgrupper som ikke ser endringen fra digital til fysisk 35 

eksamen. 36 

Saken om samarbeidsavtale mellom UiT og Tromsø som vertskommune ble diskutert. Her la 37 

AU frem de forslagene til delmål som vi mener er best for studentene. Rektoratet skulle 38 

komme tilbake til oss når de vet tidshorisonten for når nye forslag må være klart. For området 39 

samfunns- og byutvikling tror jeg det er viktig at Tromsø kommune er en pådriver for 40 

samarbeidet mellom UiT og nøringslivet. Det er også viktig at kommunen stiller seg 41 

tilgjengelig med rådgivning, lokalet og andre nødvendige tjenester som gjør det lettere for 42 

partene, samt studenter å få til ulike innovative oppgaver og prosjekter i kommunen året 43 

rundt.  44 

 45 

Den samiske nasjonaldagen 46 

Den 6. februar er det samefolkets dag og noe Senter for samiske studier (SESAM) ønsker å 47 

markere. Jeg har vært i kontakt med SESAM i fjor høst for å høre hva de tenker rundt 48 

markeringen. En ny dialog er opprettet og det blir spennende å se hvordan feiringen blir, og 49 

hva Studentparlamentet kan bidra til å informere om dette til studentene ved UiT. Med en ny 50 

satsning fra AU på sosiale medier kan dette nå ut til mange studenter slik at de kan få erfare 51 

hvordan UiT markerer denne fine dagen.  52 

 53 

Informasjon og kontakt 54 

Sammen har AU jobbet mye med hvordan vi fremover ønsker å vise oss frem på sosiale 55 

mædier som Facebook, Instagram og Twitter, samt hva slags informasjon som skal ut på 56 

nettsiden og hvordan dette kan oppdateres på en god måte. Som et parallelt arbeid til dette 57 

skal vi se på hvordan punktene “At det utarbeides en grafisk profil for Studentparlamentet” og 58 

“At Studentparlamentets nettsider fornyes” i arbeidsprogrammet kan gjøres klart på 59 

vårsemesteret og i hvert fall klar til bruk for neste AU.  60 

 61 

Møte med studentliv i NAS 62 

I møte med Stine og Camilla i Studentliv NAS fikk vi en oppdatering på arbeidet som ble 63 

planlagt i fjor sommer, gjennomført i fjor høst og hvordan dette blir implementert nå på 64 

vårsemesteret, samt resultatene dette kan oppnå. Totalt sett virker det som om Samskipnaden 65 

driver et godt arbeid som kan gagne mange interesse- og studentforeninger på UiT hvis dette 66 

blir godt informert om. Den nasjonale samarbeidet mellom Samskipnaden rundt om i Norge 67 

er nok mer utfordrende spesielt med tanke på at mer generell plan ikke er like nyttig for 68 

studenten ved UiT. AU skal uansett følge opp dette arbeidet og komme med våre innspill slik 69 

at vi sammen med NAS kan gi de beste løsningene for studentene vi representerer.  70 

 71 

Planlegging av SPM 7 72 

Sammen med Ida har vi vært i kontakt med Campustinget i Harstad (CTiH) angående SPM 7 73 

som skal avholdes fysisk i Harstad. I løpet av møtet fikk vi diskutert den praktiske 74 

gjennomføringen av parlamentsmøte, reisen til Harstad og det sosiale tilbudet på fredag kveld 75 

og lørdag formiddag for de som ønsker det. Fokuset vil være på et lavterskeltilbud og at det er 76 
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minst mulig anstrengelser for parlamentsrepresentantene. Vi gleder oss til å ha SPM 7 i 77 

Harstad og kan betrygge alle på at dette blir en fin opplevelse som skjer utenfor Tromsø.  78 

 79 

«Studenter er også vanlig folk»  80 

- Ina Maria Finnerud, leder Studenttinget, NMBU 81 
 82 

 83 

 84 

 85 

Med vennlig hilsen, 86 

Tobias Hjermann 87 

Nestleder 88 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 89 

nestleder@sp.uit.no / tobias.m.hjermann@uit.no 90 

mailto:nestleder@sp.uit.no
mailto:tobias.m.hjermann@uit.no
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Orientering Velferd- og organisasjonsansvarlig 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Studentparlamentets velferds-, organisasjons- og studentdemokratiansvarlig, Jonas Toft 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Studentparlament, 1 

 2 

Internkonstituering 3 

Vel overstått nyttår! Siden forrige orientering, har Studentparlamentets arbeidsutvalg blitt 4 

utvidet med femte medlem, som vil være en stor ressurs for både meg og det øvrige 5 

arbeidsutvalget, særlig for å kunne fokusere mer på spesifikke ansvarsområder. Et nytt AU-6 

medlem innebærer sedvanlig en ny internkonstituering, hvor jeg nå ha fått et fortsatt ansvar 7 

for velferd, samt organisasjon og studentdemokrati. Sistnevnte er delt mellom Trones og 8 

undertegnende, hvor begge vil følge opp Studentparlamentets revidering av mandat for 9 

reglementrevisjonskomitéen og utadrettet valg- og demokrativirksomhet, mens Trones vil ha 10 

ansvar for interne valganliggende. 11 

 12 

Internkonstitueringen var noe annerledes enn den jeg selv opplevde da jeg ble del av 13 

arbeidsutvalget i mars 2021. Til forskjell fra da, bar denne internkonstitueringen preg av å 14 

være godt planlagt, og fullverdig. I dette ligger at det ikke ble lagt sterke føringer i forkant av 15 

internkonstitueringen for hvilke områder som skulle legges til hvilke medlemmer. Den 16 

positive forandringen fra internkonstitueringen i mars 2021 bør krediteres leder, som gjorde et 17 

godt arbeid i å gjøre internkonstitueringen best mulig for alle medlemmer. 18 

 19 

Nå har arbeidet startet med overlapp. I skrivende stund har det blitt gitt en overlapp hva angår 20 

organisasjon og studentdemokrati. Det har også blitt gitt en kort introduksjon til 21 

velferdsområdet på cirka to timer. Behovet for overlapp for koordinering og kontakt med 22 

CTiN og Narvik vurderes som noe mindre, da leder allerede ha et godt innblikk i aktuelle 23 

saker og problemstillinger. 24 

 25 

Sunne valg og IME 26 

Studentparlamentet har siden 2020 vært formell samarbeidspartner i forskningsprosjektet 27 

Sunne valg ved UiT, som blant annet har som mål å gjennomføre en 28 

studenttrivselsundersøkelse for alle studenter ved UiT. Undersøkelsen er ment som er 29 

alternativ og supplement til SHoT, og skal kunne dekke flere områder. 30 

 31 

Som del av prosjektet, skal studenter komme tettere på forskning og kunne delta som både 32 

forskere og brukere. Som ledd av dette, opprettes det nå en referansegruppe, et såkalt 33 

ekspertpanel, bestående av studenter fra hele UiT. I tillegg til å ha møtt i prosjektgruppen til 34 
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prosjektet i januar, deltok leder og jeg også i møte med prosjektet In my experience (IME), et 35 

prosjekt med lignende mål som Sunne valg. IME er etablert gjennom StudyTrondheim, som 36 

igjen viser potensialet i Studentparlamentets foreslåtte StudyArktis-nettverk. 37 

 38 

Velferdspolitisk komité 39 

Studentparlamentet vedtok ved SPM3 å opprette politiske komitéer, i tråd med 40 

arbeidsprogrammets mål om å ha minst to selvgående komitéer ved periodens slutt. Det 41 

forsøkes nå å etablere kontakt med velferdspolitisk komité for å kunne yte den bistand de ser 42 

behov for. Komitéen er foreløpig ikke internkonstituert, og dette er selvfølgelig noe vi 43 

arbeider med å få til så snart som mulig. Det er forsøkt å kalle inn til et møte med komitéens 44 

medlemmer for å blant annet bistå i internkonstituering, men det har vist seg vanskelig å 45 

samle en fulltallig komité. Komitéens arbeid er styrt av både Studentparlamentet og komitéen 46 

selv, men jeg ser det som naturlig at komitéen knytter opp handlingsplanen sin mot 47 

frivillighetens år. Her sitter både arbeidsutvalget og samskipnaden studentliv på ressurser 48 

VPK kan dra nytte av. 49 

 50 

Kraft helsestasjon 51 

Som tidligere orientert om, har det blåst hardt om Kraft helsestasjon. Under 52 

kommunestyremøte 15. desember, hvor Tromsø kommunes budsjett for 2022 ble behandlet, 53 

ble det fremmet flere forslag om finansiering av helsestasjonen. Forslaget fra posisjonen - 54 

som ble vedtatt - var følgende: 55 

 56 

Tromsø kommune skal jobbe for å sikre grunnfinansiering av Kraft helsestasjon for unge 57 

voksne. 58 

 59 

Etter avklaringen med leder av det kommunale studentutvalget og helsestasjonen selv, 60 

innebærer forslaget at dagens tilbud skal videreføres, uten at det settes av midler til utvikling 61 

eller vekst. Til tross for en stor tilfredshet i at det nødvendige tilbudet vil bestå, er det 62 

skuffende at det ikke ble bevilget midler utover grunnfinansiering, slik som studentutvalget 63 

ønsket. 64 

 65 

Arbeidet rundt helsestasjonen er pågående, til tross for at sak om budsjettet er avsluttet. 66 

Videre skal vi kjempe for at tilbudet videreutvikles, får vokse og har en mer forutsigbar 67 

finansiering. Etter å ha arbeidet med saken gjennom høsten, sitter velferdsansvarlig på mye 68 

informasjon som kan være nyttig for Studentparlamentet å ha kjennskap til, samt kan brukes 69 

av Studentparlamentet ved lignende situasjoner. Det er derfor ønskelig å dele denne 70 

informasjonen med Studentparlamentet, sammen med oppfordringer til hvordan arbeide med 71 

slike saker på et senere tidspunkt. Det bør presiseres at målet med beskrivelsen ikke er å peke 72 

på noe tidligere eller nåværende medlem av arbeidsutvalget, men arbeidet som ble og blir 73 

utført.  74 
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Kraft helsestasjon: tidligere arbeid 75 

Arbeidsutvalget møtte med helsestasjonen 23. februar 2021 for å diskutere situasjonen på 76 

helsestasjonen. Dette møtet ble orientert om i et AU-møte 1. mars, med referanse til hvem 77 

som deltok på møtet, hva som preger driften på legesenteret og helsestasjonen, samt 78 

helsestasjonens ønske om mer forutsigbar drift og bedre samarbeid med kommunen. På 79 

følgende Studentparlamentsmøte 4. mars ble dette ikke orientert om. 80 

 81 

Det ble deretter kalt inn til et nytt møte 8. juni sammen med det kommunale studentutvalget 82 

for å se på finansiering av helsestasjonen før sommerferie. Etter å ikke ha fått svar, purret 83 

helsestasjonen på arbeidsutvalget 15. juni. Arbeidsutvalget svarte på denne e-posten med at 84 

AU hadde glemt henvendelsen, og at man var midt i ferieavvikling. Det ble deretter satt opp 85 

et møte 17. juni.  86 

  87 

9. september deltar det sittende arbeidsutvalget på et møte i det kommunale studentutvalget, 88 

hvor vi informeres om situasjonen på Kraft. Studentparlamentet informeres om dette på 89 

SPM3 ved at AU forteller at vi den siste måneden har blitt gjort kjent med situasjonen. Denne 90 

beskrivelsen trenger å nyanseres noe: det sittende arbeidsutvalget ble da informert om 91 

situasjonen, mens et minimum av tidligere AU-medlemmer hadde kjennskap til omfanget av 92 

situasjonen. Utover høsten arbeider velferdsansvarlig med sammen med leder med saken 93 

gjennom studentutvalget, samskipnaden, rektoratet, og korridorpolitikk, før kommunestyret 94 

treffer en beslutning på kommunestyremøtet 15. desember. 95 

 96 

Kraft helsestasjon: lærdommer å dra nytte av 97 

For å senere kunne arbeide bedre rundt slike situasjoner, er det ønskelig å peke på fire 98 

momenter Studentparlamentet og dets arbeidsutvalg kan ta lærdom av: 99 

 100 

Overlapp: Som del av overlapp, bør det informeres om avsluttede, pågående og kommende 101 

situasjoner av lik karakter som den rundt helsestasjonen. En utfyllende overlapp med 102 

overføring av alt innen faglig og politisk arbeid er svært vanskelig å få på plass, men 103 

avtroppende arbeidsutvalg bør sikre at et minimum av slik informasjon overføres. Etter 104 

samtale med tidligere arbeidsutvalgsmedlemmer som har deltatt i overlapp, er 105 

velferdsansvarlig informert om at innen enkelte ansvarsområder, har overlappen tatt over tre 106 

dager. Dette var ikke tilfelle ved overlappen ved starten av inneværende periode. 107 

 108 

Orientering til Studentparlamentet: Situasjoner av en slik karakter som den rundt 109 

helsestasjonen, bør informeres om til Studentparlamentet. Det er arbeidsutvalgets plikt og 110 

ansvar å orientere Studentparlamentet om hvilke saker arbeidsutvalget arbeider med, hvilke 111 

prioriteringer arbeidsutvalget gjør og hvordan arbeidsutvalget forvalter ansvaret gitt av 112 

Studentparlamentet. Videre kan det tenkes at Studentparlamentet sitter på nødvendige 113 

ressurser i saken, har innspill til strategi eller har en kjennskap til saken som kan gjøre den 114 

enklere å håndtere. 115 

 116 
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Intern informasjonshåndtering: Som del av behandling av saker, bør det følge en arkivering av 117 

hvordan en har arbeidet med saken, eller andre muligheter for arbeidsutvalgets medlemmer og 118 

Studentparlamentet å søke innsikt i saken. Dette kan eksempelvis gjøres ved å orientere 119 

arbeidsutvalget under sine ukentlige møter. Det ligger et stort ansvar på det enkelte 120 

arbeidsutvalgsmedlem å sørge for at informasjon om viktig arbeid ikke går tapt, men kan 121 

brukes igjen dersom man ser behov for det. Dette vil også fungere til å dekke noe av 122 

informasjonsbehovet som en ser ikke ble innfridd ved overlapp. 123 

 124 

Utadrettet arbeid og representasjon: Mye av arbeidet i arbeidsutvalget hviler på gode 125 

relasjoner med nødvendige samarbeidsaktører, og slike relasjoner skal forvaltes med omhu. 126 

Det er begredelig at Studentparlamentet har hatt et dårligere enn nødvendig samarbeid med 127 

helsestasjonen grunnet at arbeidsutvalget glemmer henvendelser, og sliter med å delta i 128 

viktige møter grunnet ferieavvikling. Et arbeidsutvalgsmedlem bør tillate seg selv stor nok 129 

fleksibilitet til å ta to timer pause fra en ferie for å utføre nødvendige oppgaver i sitt virke. 130 

Videre bør man vise varsomhet i kommunikasjon med eksterne aktører, og ikke uttale seg på 131 

en slik måte at en kan virke til å ta alvorlige henvendelser useriøst. 132 

 133 

Kraft helsestasjon sexolog og kontakt 134 

I møte med Kraft helsestasjon 11. januar, ble vi informert om at helsestasjonen har søkt 135 

midler fra Helsedirektoratet for å ansette en sexolog i en 30 prosent stilling. Sexologen vil 136 

være et givende tilslag til helsestasjonen, som i dag møter stor pågang. Det skal være mulig å 137 

møte sexologen både fysisk og digitalt. Svar på søknad vil komme i enten februar, mars eller 138 

april.  139 

 140 

Helsestasjonen sitter på svært begrensede ressurser, men ønsker å nå ut til flere studenter. Det 141 

er derfor ønskelig at informasjon om helsestasjonen når ut til flere studenter under debutuken, 142 

gjerne som en del av en informasjonspakke nye studenter tildeles. Videre har vi gjort dem klar 143 

over at tilbudet kan informeres om gjennom UiTs infoskjermer, og vi forsøker å få ut 144 

informasjon om tilbudet gjennom nettsteder hvor lignende tilbud er beskrevet, slik som 145 

nettsidene til UiT og NAS. 146 

 147 

Studentutvalget 148 

I forbindelse med frivillighetens år 2022, skal det kommunale studentutvalget invitere én 149 

frivillig organisasjon til hvert av møtene sine. Ved møtet i januar, var dette Røde Kors, som 150 

fortalte om frivillighetsarbeidet i organisasjonen, samt hva de trenger som frivillig 151 

organisasjon for å lykkes enda bedre i Tromsø. Innspillene var veldige gode, og vil derfor bli 152 

tatt opp som egen sak på det kommende møtet i februar.  153 

 154 

Røde Kors sto sammen med Norsk Folkehjelp for over 8000 timer pandemirelatert arbeid i 155 

2021, slik som testing av mistenkt smittede. Dette arbeidet med hovedsakelig gjort av 156 

studenter, enten som betalt arbeid eller gjennom honorarer. Røde Kors opplyser om at de er 157 

svært avhengige av studenter i sitt arbeid, og ønsker derfor flere studenter velkommen, blant 158 
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annet på Fellesverket, et aktivitetshus for 13- til 25-åringer i Tromsø, og besøkstjenesten for 159 

eldre. 160 

 161 

Det ble også behandlet sak om prioritering av spillemiddelsøknader for 2022, hvor blant annet 162 

Kraft I har søkt midler om rehabilitering av baneområde og bygningsmasse på nesten 1,2 163 

millioner kroner. Det var ikke forståelig for studentutvalget hvorfor Kraft var prioritert som 164 

nummer 22 på en liste med 27 søknader, og studentutvalget vedtok derfor at søknaden skulle 165 

innrulleres i handlingsprogrammet, men med en høyere prioritering enn den foreslåtte. 166 

 167 

Vertskommuneavtale 168 

UiT har vertskommuneavtaler med sine fire vertskommuner hvor vi har campus. Hver avtale 169 

gjelder i fem år, før de deretter kan revideres og forlenges. Avtalene med Alta og Narvik 170 

kommune ble signert i 2020, avtalen med Harstad kommune i fjor, mens avtalen med Tromsø 171 

kommune ble signert i 2017, og skal derfor reforhandles i år. Denne kan leses her. 172 

 173 

I forbindelse med reforhandlingen, arbeider arbeidsutvalget med innspill til arbeidsgruppen 174 

ved UiT som skal forhandle på vegne universitetet. Vi har gitt innspill på at vi ønsker et eget 175 

delmål om at avtalen skal bidra til å gjøre Tromsø til en enda mer attraktiv studentby, samt 176 

innspill om bolyst og sikring av relevant kompetanse nyutdannede sitter på. Videre har vi et 177 

ønske om å beskrive forsørgeransvaret kommunen sitter på ovenfor studenter, og at dette 178 

ansvaret innfris gjennom å møte behovet for velferdstjenester, slik som helsestasjon. I 179 

forbindelse med bolyst, hviler det et ansvar på kommunen å bidra til å senke temperaturen i 180 

boligmarkedet, og sikre nyutdannede en mulighet til å ta del av dette. Boligpolitikken skal 181 

også gjøre det mulig for samskipnaden å drive en boligvirksomhet som gir flest mulig 182 

studenter mulighet til å bo hos samskipnaden. 183 

 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

 189 

«Kreativiteten er stor når faenskap skal settes i system.» 190 

Kommentarfeltet til Khrono om manglende journalføring i ELTE-saken 191 

khrono.no/holdt-dokumenter-skjult-i-manedsvis-journalforte-over-hundre-pa-en-dag/646728 192 

 193 

 194 

 195 

Med vennlig hilsen, 196 

Jonas Toft 197 

Velferds- og organisasjonsansvarlig 198 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 199 

velferd@sp.uit.no200 

http://historisk-innsyn.tromso.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=10019041363-2-3192465
https://khrono.no/holdt-dokumenter-skjult-i-manedsvis-journalforte-over-hundre-pa-en-dag/646728
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Orientering Internasjonaliseringansvarlig 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Studentparlamentets Internasjonaliseringansvarlig, Erling Petter Hæsken Trones 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlament, 1 

 2 

Min første uke har vært veldig lærerik, og det har vært mye å sette seg inn i og forstå. Under 3 

arbeidsutvalgets internkonstituering 10 januar ble jeg Internasjonaliseringsansvarlig, 4 

informasjon og kontaktansvarlig, og med samarbeid med Jonas Toft på Organisasjon og 5 

studentdemokrati.  6 

 7 

Jeg har startet med gode overlapp med resten av arbeidsutvalget, og de har hjulpet meg godt i 8 

gang med arbeidet i arbeidsutvalget. Jeg har hatt gode møter med lederne for parlamentertes 9 

samarbeidspartnerne Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), 10 

International Students' Union (ISU) og Erasmus Student Network (ESN) sine lokallag ved 11 

UiT. De la frem noen av sine problemstillinger som jeg og studentparlamentet burde se 12 

nærme på. ESN og ISU la begge fram en problemstilling som allerede ligger i 13 

studentparlamentet sitt arbeidsprogram; tiltak for å skape flere møteplasser mellom norske og 14 

internasjonale studenter. Det at begge foreningene tar akkurat det opp viser det parlamentet 15 

har sett og trengs å finne bedre løsninger for. 16 

 17 

Innenfor Informasjon og kontakt så har jeg og Org.kons hatt samtaler om hvordan få en bedre 18 

grafiskprofil for studentparlamentet sine sosiale medier. Og fått flere ideer som kommer vi 19 

kommer tilbake til i fremtiden. Vi har også sett på om årshjul eller semesterhjul er noe for 20 

arbeidsutvalget.  21 

 22 

I lag med resten av AU har jeg hatt introduksjonsmøte med Avdeling for IT (ITA), rektoratet, 23 

Studentliv ved samskipnaden og «Sunne Valg». 24 

«Vær deg selv. Alle andre er opptatt.» 25 

- Oscar Wilde, dikter 26 

 27 

 28 

 29 

Med vennlig hilsen, 30 

Erling Petter Hæsken Trones 31 

Internasjonaliseringsansvarlig 32 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 33 

internasjonal@sp.uit.no / etr019@uit.post.no34 

mailto:internasjonal@sp.uit.no
mailto:etr019@uit.post.no
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Orientering Styret i Norges Arktiske Studentsamskipnad 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Styret i Norges Arktiske Studentsamskipnad 

Sakstype: Orientering 

 

 

Kjære parlament!  1 

 2 

Det har siden sist orientering i desember ikke vært noen større hendelser, styremøter eller 3 

andre møter. Styret vil ha sitt første styremøte og styresamling i midten av februar.  4 

 5 

Beste hilsen  6 

Sebastian H. Henriksen  7 

Styreleder i Norges arktiske studentsamskipnad8 
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Orientering Universitetsstyrerepresentantene 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Universitetsstyrerepresentantene, Maren Irene Gåre Bakkevoll og Ole Andreas Myhrer Smith 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlament,  1 

Siden sist møte har universitetsstyret møttes to ganger. Den 16. desember 2021 hadde vi 2 

styremøte, og 12. januar ble det gjennomført et digitalt seminar for styret.  3 

 4 

I styremøte var den første relevante saken for studentparlamentet virksomhetsoverrekkelsen 5 

av Senter for hav og Arktis. Styret ønsket styringsgruppen etter hvordan den er beskrevet inn i 6 

sakspapirene og lyder: «Det etableres en styringsgruppe bestående av dekaner ved Fakultetet 7 

for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for 8 

humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og Det juridiske fakultet. Dekan ved 9 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi leder styringsgruppen».  10 

 11 

Vi, styremedlemmer fra studentene, spilte inn hvordan det er viktig at studentstemmen blir 12 

hørt, det ble støtte av flere i styret. I vedtaket står det også «Universitetsstyret gir rektor 13 

fullmakt til å gjennomføre eventuelle justeringer i styringsstruktur i løpet av 2022.» Noe som 14 

innebærer at rektor blant annet kan legge til representanter fra studentene.  15 

 16 

Neste saken som er relevant for studentparlamentet er etiske retningslinjer for undervisere ved 17 

UiT. Her ble det vedtatt et helhetlig sett med retningslinjer, med at rektor får fullmakt til å 18 

foreta endelig godkjenning etter innspillene med fagforeningene er spilt inn.  19 

Neste saken som er relevant for studentparlamentet er valget av viserektorer. 20 

Universitetsstyret valgte å ansette Bente Haug som viserektor for Finnmark og Nord-Troms, 21 

og Rikke Gürgens Gjærum som viserektor for Sør-Troms og Nordland.  22 

 23 

Ytterlige saker som har blitt snakket om på universitetsstyretmøtet er: 24 

- Oppnevninger av eksterne medlemmer til fakultetstyrer og Universitetsbiblioteket 25 

- Fastsettelse av ny administrativ organisering ved Fakultetet for humaniora, 26 

samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 27 

- Justering av budsjettramme for 2022 28 

- Orientering om forlengelser i rekrutteringsstillinger knyttet til korona-pandemien. 29 

 30 

Skulle studentparlamentet lure på noe rundt disse sakene er det bare å ta kontakt eller spørre 31 

under kommende studentparlamentsmøte. 32 

 33 
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Samtidig spilte vi styremedlemmer fra studentene inn en sak om eksamen. Saken var todelt, 34 

hvor den første delen handlet om å kartlegge bruken av hjemmeeksamen det kommende 35 

semesteret grunnet COVID-19, mens den andre delen handler om hvordan eksamensformer 36 

som blir brukt og hvordan det arbeides for å modernisere eksamensformene. Rektor 37 

informerte ved første del om at skoleeksamen i hovedsak skal være digitalisert. Det vil si at 38 

det mest sannsynlig omgjøres til dags-hjemmeeksamen. I den andre delen informerte rektor 39 

om at det jobbes i de ulike nivåene om modernisering av eksamensformene.  40 

 41 

På styreseminaret lå hovedfokuset på arbeidet med ny strategi for universitet. Ettersom 42 

«Drivkraft i Nord» går ut i år skal det etter planen vedtas en ny strategi i løpet av året.  43 

Vi fikk besøk av Camilla Stoltenberg, direktør i FHI, og Svein Richard Brandtzæg, leder av 44 

distriktsnæringsutvlaget. Det første til diskusjoner om hvordan vi kan jobbe for å legge til 45 

rette for bedre forskning og hvordan UiT kan bli enda bedre på å hjelpe distriktene til å 46 

utvikles.  47 

 48 

Vi ble forelagt arbeidet som er gjort så langt på ny strategi og selv om det er gjort mye bra så 49 

langt var styret enig om at vi fortsatt har en del å gå på når det kommer til å være mer spiss i 50 

valg av hoved satsingsområder for universitet.  51 

 52 

En viktig prioritering for oss som er valgt inn av studentene har vært å få med unge i den 53 

brede prosessen universitet kjører på å hente inn innspill. Planen er å få innspill fra gruppen 54 

«Unge Stemmer». Dette er et panel som består hovedsakelig av personer i studentalder. Vi 55 

påpekte at også de som er i videregående-og ungdomsskolealder også burde aktiv kobles på i 56 

prosessen, det har vært et ønske fra flere i styret fra allerede første styremøte.  57 

 58 

I samarbeid med likestillingsansvarlig i arbeidsutvalget jobber vi med å få på plass workshops 59 

om seksuell trakassering. Egentlig skulle vi få legge fram tankene våre om dette på dette 60 

seminaret, men det er blitt utsatt til et fysisk møte. Vi er svært glade for det gode samarbeidet 61 

med AU.  62 

 63 

Om Studentparlamentet, listene, campustingene eller enkelt personer har tanker om ny 64 

strategi oppfordrer vi til å ta kontakt så skal vi hjelpe til med å få dine tanker inn i arbeidet. 65 

Dette er spennende og viktig arbeid, derfor er alle innspill velkommen.  66 

 67 

 68 

Beste hilsen,  69 

Maren Irene Gåre Bakkevoll 70 

Ole Andreas Myhrer Smith71 
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Orientering utdannings- og læringsmiljøansvarlig 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Studentparlamentets Utdannings- og læringsmiljøansvarlig, Ida Rabben Trælnes 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Parlament! 1 

Jeg håper alle har hatt en god juleferie og er klar for et nytt år.  2 

Jeg har både gode og ikke så gode nyheter å orientere om. 3 

 4 

Pedagogisk basiskompetanse 5 

Denne saken handlet om å gjennomgå den pedagogiske basiskompetansen som blir gitt til 6 

undervisere før de underviser. Dette kurset er ikke obligatorisk for de som skal undervise 7 

lenger, men det var viktig å undersøke kurset litt nærmere. Jeg tok opp denne saken i 8 

strategisk utdanningsutvalg (SUV) og fikk gjennomslag for at de skulle gjennomgå den 9 

pedagogiske basiskompetansen. Dette var en grei sak og de var positive til saken. Jeg er 10 

veldig glad for gjennomslaget og ser frem til å ta opp flere av sakene fra arbeidsprogrammet 11 

opp i SUV møter fremover.  12 

 13 

Problemer med internasjonaliserings- og utdanningsmailen 14 

Så til de mindre hyggelige nyhetene. Jeg har gjort en feil som jeg må orientere om og jeg 15 

beklager virkelig for det. I begynnelsen av høstsemesteret fikk alle i AU beskjed om hvordan 16 

vi kom inn på e-postene som var spesifikke for rollene våre. Jeg fikk ikke med meg at disse e-17 

postene var noe jeg måtte gå inn på separat for å motta mail. Jeg har derfor ikke fått sett noe 18 

av mailen som var kommet inn til utdannings- og internasjonaliseringsmailen mellom august 19 

og desember. Denne feilen er nå rettet opp i, og jeg har gått igjennom all e-posten som ikke 20 

har blitt lest. Hell i uhell er skaden veldig liten, det er snakk om en student som aldri fikk svar 21 

på en forespørsel om muligheten til praksis en periode, som ser ut å egentlig være ment til 22 

UNN. Ellers er det et parlamentsmedlem som ikke fikk svar på spørsmål til orienteringen min 23 

i november. Når det kommer til korrespondanse med ansatte så er denne skaden heller ikke 24 

stor. I de fleste tilfeller har jeg fått tak i dem på et annet tidspunkt og fått svar. Det er en 25 

informasjonskampanje jeg aldri fikk ordnet, men dette er noe jeg får fikset nå. Jeg forstår 26 

alvorligheten i denne feilen og hvor stor skaden potensielt kunne vært. Jeg forstår også hvor 27 

heldig det er at skaden er minimal. Dette er noe jeg selvfølgelig tar ansvar for, og som jeg 28 

skjønner og mener er riktig at dere kritiserer. Jeg håper dere kan tilgi denne feilen og jeg skal 29 

lære av den.  30 

 31 

Overlapp 32 

Vi har fått et nytt AU medlem og jeg er ikke lenger ansvarlig for internasjonalisering. Jeg har 33 

derfor jobbet med å overføre så mye av kunnskapen om internasjonaliseringsfeltet. Vi har tatt 34 
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en liten samtale om dette, men vi hare i tillegg hatt møter med flere studentorganisasjoner 35 

som har kontakt med innvekslingsstudenter. I skrivende stund har vi hatt møte med SAIH 36 

lokalt, men innen parlamentsmøte har vi hatt møter med ISU, ESN og SAIH nasjonalt. 37 

Årsaken til at SAIH ble delt opp i lokalt og nasjonalt har med tema til møte, der møte med 38 

den lokale lederen gikk på hvordan situasjonen er for foreningen deres og hva de jobber med 39 

lokalt. Mens møte med SAIH nasjonalt blir å handle mer om organisasjonen og SAIH som en 40 

av parlamentets samarbeidspartnere.  41 

 42 

«Those messages disappear all by themselves.» 43 

-Hillary Clinton, USA’s tidligere utenriksminister 44 

 45 

 46 

 47 

Med vennlig hilsen, 48 

Ida Rabben Trælnes 49 

Utdannings- og læringsmiljøansvarlig 50 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 51 

utdanning@sp.uit.no52 
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SAK 55-2122 Valg til studentprestenes råd (1 år varighet) 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Det skal velges én person til verv som studentrepresentant i studentprestenes råd med varighet 1 

på 1 år.  2 

 3 

Det er et ønske fra studentprestene om kontinuitet lagt opp til at det velges én 4 

studentrepresentant hvert år med to års varighet, og i fra to ettårige velges det nå én ettårig og 5 

én toårig. 6 

 7 

Studentprestenes råd møtes til vanlig 2 – 4 ganger per semester og tar opp alt som er relevant 8 

for tjenesten studentprestene yter 9 

 10 

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer om honorar for studenter i verv. 11 

 

 

Forslag til vedtak: 

• [Person 1] velges til studentprestenes råd med periode 01.02.2022 – 01.02.2023.
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SAK 56-2122 Valg til studentprestenes råd (2 år varighet) 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Det skal velges én person til verv som studentrepresentant i studentprestenes råd med varighet 1 

på 2 år.  2 

 3 

Det er et ønske fra studentprestene om kontinuitet lagt opp til at det velges én 4 

studentrepresentant hvert år med to års varighet, og i fra to ettårige velges det nå én ettårig og 5 

én toårig. 6 

 7 

Studentprestenes råd møtes til vanlig 2 – 4 ganger per semester og tar opp alt som er relevant 8 

for tjenesten studentprestene yter 9 

 10 

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer om honorar for studenter i verv. 11 

 

 

Forslag til vedtak: 

• [Person 1] velges til studentprestenes råd med periode 01.02.2022 – 01.02.2024. 
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SAK 57-2122 Tilrettelegging av eksamen 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Rebekka Lind Knoph, Moderat Liste 

Sakstype: Vedtak 

 

 

I dag har studenter ved UiT mulighet til å søke om tilrettelegging ved eksamen på bakgrunn 1 

av funksjonsnedsettelse, sykdom eller andre behov. Dette er veldig bra. Fristene for å søke er 2 

15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.  3 

 4 

Det er for det første problematisk at fristene ligger så tidlig etter semesterstart. For det andre 5 

er det problematisk at prosessen for å søke tilrettelegging og informasjonen om hvordan dette 6 

gjøres oppleves som utilgjengelig. Studentene bør få informasjon om muligheten for å søke 7 

om tilrettelegging ved eksamen ved semesterstart. Det trengs konkrete tiltak for å sørge for at 8 

studentene ved UiT er bedre opplyst om sine rettigheter rundt tilrettelegging ved eksamen. 9 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Søknadsfristene for tilrettelegging ved eksamen må utvides. 

• Det må sikres at informasjon om studenters rettigheter og plikter gis til alle studenter 

ved semesterstart. 

• I første forelesning skal det informeres om hvor man finner informasjon om 

tilrettelegging ved eksamen, samt når fristen for å søke er. 

 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på å vedta forslag til vedtak. 
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SAK 58-2122 Forutsigbar og desentralisert praksis 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Brage Bolstad-Andreassen, Moderat Liste 

Sakstype: Resolusjon 

 

 

Hvert år skal mange studenter ut i praksis og det er tydelige ambisjoner om at enda flere skal 1 

ut i praksis i årene som kommer.  Praksisen gir selvfølgelig studentene en uvurderlig praktisk 2 

erfaring, nærhet til faget og bedre forståelse, men praksis er heller ikke uten utfordringer. Det 3 

er mange parter i det kontinuerlige arbeidet som pågår, og det er intet mindre enn 4 

kompetansen til fremtidige lærere, sykepleiere, leger og mange andre viktige 5 

samfunnsfunksjoner som står på spill. 6 

 7 

Enhver god praksisopplevelse begynner med praksisplass, enten den er i en kommunal skole 8 

eller en privat bedrift, er det viktigste at det er lagt til rette for læring, og det krever ressurser 9 

av alle. Universitetene er nødt til å sikre at planleggingen er gjort i god tid og at all 10 

kommunikasjon er tydelig. Praksisverten må ha satt av tid hos ansatte til både å planlegge og 11 

gjennomføre praksisen på en måte som maksimerer antallet læringsopplevelser, en student i 12 

praksis er fortsatt en student og ikke en lærling. 13 

 14 

Studentene må sette av mye tid, tid til å forberede seg godt, tid til å delta aktivt, tid til å 15 

oppsummere og tid til å lære. Skal studentene forventes å ha tid til dette er det en forutsetning 16 

at praksisen ikke kommer med tilhørende kostnader som studentene må dekke, vanligvis 17 

gjennom utvidet deltidsarbeid, ellers er en god praksis ikke lenger del av den like retten til 18 

utdanning. 19 

 20 

Regjeringen har i sin plattform en klar ambisjon om at utdanning skal gi ringvirkninger i hele 21 

landet. Dette egner desentralisert praksis seg svært godt til, hvor studentene kan få god 22 

opplæring på universitetet før de får muligheten til å ha praksisen sin i de kommunene som 23 

har best tid og ressurser til å ta dem godt imot. Gjøres dette riktig, åpnes en ny mulighet for å 24 

sikre bosetning av nyutdannede, også i kommuner uten studiested. Desentralisert praksis er 25 

allerede godt i gang, og bør være en svært tydelig vinn-vinn situasjon. 26 

 27 

Studentene vinner ofte lite på dagens desentraliserte praksis. De får ofte opplevelsen av et nytt 28 

sted uten noe særlig til mottakelse, de får ofte dyr bolig som skal betales i tillegg til boligen 29 

på studiestedet, og resultatet er at muligheten for praksis utenfor studiestedet av mange 30 

nærmest omtales med frykt. Da er også forutsetningene for at opplevelsen gir praksisverten 31 

mye, blitt svekket allerede før praksisen har startet. 32 

 33 
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Vi trenger en fortsatt satsning på desentralisert praksis, men vi trenger endring. Universitetet, 34 

praksisverten og vertskommunen bør ha boplass, reisekostnader, utstyr og andre kostnader 35 

ved praksisen ferdig planlagt før studentene får muligheten til å velge sted for praksis. Det bør 36 

være et mål at man klarer å tilby noe så attraktivt at studentene har en kamp om å få komme 37 

på besøk, ikke et lotteri der vinneren får bli ved studiestedet. 38 

 39 

Vi studenter gleder oss til mer praksis, både i fag som allerede har praksis og nye fag for 40 

praksis. Forhåpentligvis vil vi også komme oss dit at vi håper på en desentralisert praksis, det 41 

vinner alle på. 42 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Resolusjonen vedtas slik den foreligger 

 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på at resolusjonen vedtas slik den 

foreligger. 
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SAK 59-2122 Frokost til studentene 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM6 

Ansvarlig: Rebekka Lind Knoph, Moderat Liste 

Sakstype: Vedtak 

 

 

På NHI sine nettsider kan man lese hvor viktig frokost er, ikke bare for barn, men også 1 

voksne. Studier som er gjort på nettopp viktigheten av å spise frokost viser at de som starter 2 

dagen ved å spise frokost har bedre intellektuelle funksjoner, husker bedre, er mer presise og 3 

har mindre fravær. På skoler hvor mange spiser frokost, opplever man mer ro, bedre 4 

konsentrasjon og trivsel. Konklusjonen på studien er at frokost som en del av en sunn livsstil, 5 

kan påvirke barns helse og velvære. Derfor bør foreldre oppfordre barna sine til å spise 6 

frokost (NHI, 2019).  7 

 8 

UiT mottok midler via krisepakken for studenter av den forrige regjeringen. På grunn av dette 9 

innføre Samskipnaden tiltak om gratis frokost for studentene ved UiT. Selv om tiltaket 10 

egentlig var basert på overskytende midler fra krisepakken så var det merkbart et godt tiltak 11 

som ga flere studenter bedre rutiner.  12 

 13 

Studentparlamentet har i sitt arbeidsprogram vedtatt at Studentparlamentet skal arbeide for å 14 

forbedre studenter søvnhelse, og redusere studenters søvnplager. Tilgang på gratis frokost i 15 

kantiner vil være et godt tiltak som et rutineskapende insentiv, hvor frokosten på campus kan 16 

føre til at flere studenter står opp tidlig morgenen. 17 

 

 

Vedlegg: 

1. Vedlegg 1: https://nhi.no/kosthold/ernaring/frokost/ 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet skal undersøke kostnader og mulighet for å tilby studenter gratis 

frokost i kantinene. 

 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på å vedta forslag til vedtak. 

 

 

https://nhi.no/kosthold/ernaring/frokost/

