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Møteinnkalling til SPM7 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 

 Dato:  25. Februar 

 Tid:  17:00 

 Sted:  Auditorium 2, Teorifagbygget Hus 1, 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 31. mars. 

 

DAGSORDEN 
SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE SIDE 

Fast Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak  

Fast  Godkjenning av referat fra SPM6 Vedtak  

 Godkjenning av referat fra SPMX0 Vedtak  

Fast Orientering Leder Orientering 2 

Fast Orientering Nestleder Orientering 4 

Fast Orientering Velferdsansvarlig Orientering 9 

Fast Orientering Internasjonaliseringsansvarlig Orientering 14 

Fast Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret 

(ikke mottatt) 

Orientering  

Fast Orientering Studentrepresentantene i samskipnadsstyret 

(ikke mottatt) 

Orientering  

Sak 61 – 2122 Flere navn på UiT Norges Arktiske Universitet og 

Studentparlamentet UiT Norges Arktiske Universitet 

Vedtak 16 

Sak 62 – 2122 Handlingsplan for samarbeid mellom UiT og næringslivet 2022 

- 2023 

Vedtak 18 

mailto:au@sp.uit.no
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Orientering Leder 
 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM7 

Ansvarlig: Studentparlamentets Leder, Victor Zimmer 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Studentparlament, 1 

 2 

Det har vært nok en hektisk periode og nå over halvveis gjennom Februar føles det som tiden 3 

har gått forrykende fort siden forrige parlamentsmøte. Det kan i noe grad skyldes at vi møttes 4 

på det ekstraordinære møtet hvor vi diskuterte sammensetningen av arbeidsutvalget. 5 

 6 

Samfunnet er åpnet opp og alle restriksjoner som har påvirket oss er opphevet, men det betyr 7 

selvfølgelig at det allerede eksisterende problemet rundt sykemeldinger vokser i omfang. 8 

Likevel betyr dette at studentlivet nå er tilbake for fullt, gratulererer! Vi gleder oss masse til 9 

mer aktivitet på campus, mer studentliv, og en mye mer normal situasjon. Ikke minst gleder vi 10 

oss til at også parlamentet kan komme helt tilbake til normal drift. 11 

 12 

Det har ikke vært mye tid til arbeidet enda, men vi har kommet frem til en fremgangsmåte, 13 

men det virker sannsynlig at saken først kan presenteres ved SPM8. Det vil komme en 14 

utlysning der vi ser etter kompetanse som kan lette arbeidet til Studentparlamentet, med 15 

spesielt fokus på utdanning og læringsmiljø. Det vil bli mulighet for fleksible stillinger og 16 

arbeidsutvalget vil gjennomføre intervjuer for å sikre at det er rett kompetanse og forståelse, 17 

deretter vil det leveres en innstilling til vedtak for Studentparlamentet. Det legges selvfølgelig 18 

ikke opp til en valgprosess for prosjektstillinger, men vi har forstått et ønske om at 19 

Studentparlamentet deltar aktivt i prosessen likevel, det skal vi realisere. 20 

 21 

Den absolutt mest aktive saken de siste ukene har vært Studentpakken fra Regjeringen. UiT 22 

har mottatt 5,65 millioner og Samskipnaden har fått 3,63 millioner alt til bruk på å ivareta 23 

studentene og deres studieprogresjon, selvfølgelig i samarbeid med studentdemokratiet. Vi 24 

har bedt om et fokus på studentforeninger, med spesielt fokus på linjeforeninger, i tråd med 25 

studentparlamentets politikk.  26 

 27 

Arbeidsutvalget er klar over at mange studier står uten linjeforening, enten fordi de aldri 28 

hadde en eller fordi smittevernsrestriksjonene har kvelt engasjementet. Vi har deltatt på møte 29 

sammen med rektoratet og alle dekanene og oppfordret til å bruke tid hos instituttene på å 30 

kommunisere med studentene og positivt omtale mulighetene en linjeforening kan gi. Vi 31 

håper virkelig på en felles innsats som gir oss et bedre studentliv, og at vi forlater 32 

koronapandemien med flere levende foreninger enn vi gikk inn.  33 

 34 
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Arbeidsutvalget har også startet arbeid på studentinnovasjon og gjenopptatt arbeidet med 35 

StudyArktis. Begge arbeidene har møtt mye godvilje fra partnere og vi gleder oss veldig til å 36 

presentere de for dere i fremtiden, spesielt studentinnovasjon der det jobbes aktivt med en sak 37 

til Studentparlamentet. 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

Med vennlig hilsen, 44 

Victor Zimmer 45 

Leder 46 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 47 

victor.zimmer@uit.no / leder@sp.uit.no 48 

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

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM 7 

Ansvarlig: Studentparlamentets Nestleder, Tobias Hjermann 

Sakstype: Orientering 

 

 

Kjære parlament! 1 

 2 

Endelig har man åpnet opp samfunnet mer og studentene er mer til stede på campus. Selv om 3 

smitten er blant oss håper jeg at det ikke legger en demper på fysiske arrangement som utføres 4 

på en smittevennlig måte. Mye har skjedd siden sist, og håper orienteringen tilsier det. God 5 

lesning.  6 

 7 

U5-samling i Tromsø 8 

Uke 5 har var ganske hektisk, men spennende. Hele uken gikk til U5-samling i Tromsø der 9 

AU UiT var vertskap.  10 
 11 

Mandag: Leder og velferdsansavarlig må melde seg syke og kan ikke delta på U5-12 

samling. En rask oppdatering på programmet for U5 og oppgaver for uken blir kartlagt. 13 

Dokumenter om U5 samlingen blir sendt til meg på e-post av leder. Etter en negativ selvtest 14 

på kvelden sender jeg beskjed til stedsledere for UiO, UiB, NTNU og NMBU om situasjonen 15 

og hva som skjer videre. Selv med triste nyheter om at leder og velferdsansvarlig ikke kan 16 

delta på U5- samling gleder de seg, og ønsker leder og velferdsansvarlig god bedring.  17 
 18 

Tirsdag: På morgenen blir en PCR-test og hurtigtest utført på teststasjonen i sentrum. 19 

Turen går så til UiT der mail til foredragsholdere og kontaktpersoner blir sendt ut for å 20 

oppdatere de på eventuelle endringer for U5-samlingen, men også bekreftelsesmailer for å 21 

forsikre meg om at alt er i rute for det offisielle programmet onsdag 2. februar. Klokken tolv 22 

kommer Arbeidsutvalget til NTNU som er utrolig fornøyd med Tromsø og Campus Tromsø 23 

så langt. De hadde vært å sette seg om i byen og på Campus før de kom innom kontoret. Etter 24 

en kort orientering om hvilke saker internasjonaliseringsansvarlig og jeg jobber med for tiden, 25 

en god lunsj, samt en tur i gammen som var satt opp utenfor bygget til juss-fakultetet, gir vi 26 

AU NTNU en omvisning på campus. AU NTNU synes campus Tromsø er utrolig fint og 27 

spesielt MH- bygget, Fiskerihøyskolen og ILP sine bygg, samt Teorifagsbygg 1 og AU UiT 28 

sitt kontor med studentgangen. Senere på kvelden gir vi AU NTNU en omvisning på Driv, 29 

som de mener er et veldig fint og kult studentsamfunn. Under quiz på Driv kommer UiO og 30 

NMBU, men med for mange folk til å overholde en-meteren går vi til Ølhallen og tar 31 

velkomsten der for alle.  32 
 33 
Onsdag: På onsdag møter AU fra UiO, UiB, NTNU og NMBU i Bodega for en felles 34 

velkomst. Etter det går vi opp til Sjampagnekantinen som er booket hele dagen. Den første 35 

bolken på programmet er av Daniel Hansen Masvik som skal snakke om Prinsipprogrammet 36 

(PPK) til NSO og hvilke oppgaver Prinsipprogramkomiteen har fokusert på i høringsskrivet 37 

de sendte ut til medlemslagene til NSO i slutten av januar 2022. Videre ga Masvik eksempler 38 
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på noen endringer fra høringsskrivet som han forklarte og som deretter skulle diskuteres. 39 

Bolken var populær, der diskusjon og innspill ble stoppet av Masvik selv, for å kunne rekke 40 

gjennom alle sidene i Power Pointen. Etter det var det direktør Hans Petter Kvaal og 41 

styreleder Sebastian Henriksen i Norges arktiske studentsamskipnad (NAS) som holdt et 42 

foredrag om hvordan NAS er bygget opp, samarbeider med AU UiT og er annerledes fra de 43 

andre Studentsamskipnaden i Norge. Mange var svært positive til hvordan samarbeidet og 44 

resultatene NAS og AU UiT har fått til sammen. De syntes også Hans Petter og Sebastian var 45 

utrolig flinke og engasjerende personer med stort fokus på studentene. Til lunsj fikk vi besøk 46 

av Katrine Tveiterås som syntes det var spennende å møte alle AUene i U5. Etter lunsj holdt 47 

Oline fra UiO et foredrag om hvordan retningslinjer for studentdemokratiet og hvordan man 48 

best mulig kan nå ut til student- og interesseforeninger. UiO er på omtrent samme stadium 49 

som vi på UiT er for å nå ut til studentene om hva Studentparlamentet er for noe og hva slags 50 

informasjon som er viktig for studenter å vite om studentdemokratiet. Etter bolken til UiO 51 

holdt Siw Skrøvset et foredrag om fleksibel lærerutdanning og hvordan denne 52 

utdanningsmodellen fungerer bra for UiT sine mange campus og studiesteder. Selv om de 53 

andre studentdemokratiene ikke befinner seg i den samme situasjonen til UiT og 54 

desentralisering, fikk jeg tilbakemelding på at foredraget var interessant og at de med dette 55 

fikk en bedre oversikt over UiT sin geografiske representasjon i Nord-Norge. Etter Siw 56 

Skrøvset sitt foredrag var dagen over, der middag på Maskinverkstedet var siste punkt på 57 

programmet. Dette var veldig hyggelig! 58 

 59 

Torsdag: Vi startet tidlig på morgenen med oppmøte i Bodega der jeg informerte 60 

resten om hva som skulle skje. Selv om mange hadde en anelse, var de fortsatt spente på 61 

opplegget og gledet seg. Litt etter klokken ni går vi alle ned til Aud 1 og finner plassene våre. 62 

Der får en tale av Jonas Gahr Støre om nordområdepolitikken til regjeringen. Etter det stiller 63 

jeg spørsmålet: «Hvilke konkrete planer har regjeringen fremover, for å legge til rette for at 64 

studenter blir satset på for å utvikle Nord-Norge, slik at de igjen ønsker å flytte til eller bli 65 

igjen i regionen etter endt utdanning?». Dette med bakgrunn og innledning om at Norge har 66 

mange studenter som burde bli satset på, og om Nordområdene også skal få en go satsning er 67 

det viktig at alle studenter i Norge burde vite om hvilke muligheter som Nord-Norge vil ha i 68 

fremtiden. Etter talen får de som stilte spørsmål komme ned å snakke med Støre. Der forteller 69 

jeg Støre kort om U5, hvilke muligheter som motiverer studenter å bli igjen i Nord-Norge 70 

etter endt utdanning med meg som eksempel, samt Studentparlamentet sitt engasjement i 71 

deltagelse for å gjøre nordområdene til et lukrativt sted for tilflytting. Etter dette igjen tar vi 72 

turen opp til gammen for å vise de andre AUene gammen, etterfulgt av lunsj. Etter lunsj tok vi 73 

turen opp til institutt for arktisk og marin biologi v/Lars Folkow som skal vise oss 74 

innhegningene med UiT sine reinsdyr. Dette var det mange fra U6 som gledet seg til og ble 75 

ikke skuffet. En fin, sosial og hyggelig bolk på programmet. Etter besøk hos reinsdyrene tok 76 

vi en ny omvisning på campus. Mange gode tilbakemeldinger, spesielt fra NMBU om 77 

selvbetjente kantinene med et godt og variert tilbud. På kvelden ble det en ny omvisning på 78 

Studentsamfunnet Driv etterfulgt av middag på samme sted, samt siste kvelden ute på byen.  79 

 80 

Fredag: Med siste dagen for U5-samlingen ble det et litt senere oppmøte. Etter en kort 81 

oppsummering av uken og innspill gikk vi ned til Aud 2 for å delta på hovedmarkeringen av 82 

samenes nasjonaldag som SESAM arrangerte. Dette var en fin markering og mange fra U5 83 

mente det var interessant og lærerikt med innslag av joik, hilser og paneldebatt om samenes 84 

kultur. Etter sendingen ble det servert kaffe og kake i Solhallen der folk minglet og koste seg. 85 

Etter det var det lunsj og siste forberedelser før avreise for mange. En kort og rolig dag. 86 
 87 
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Styrking av den Samiske nasjonaldagen på UiT 88 

Samme uke som det var U-5 samling i Tromsø arrangerte UiT en samisk uke på universitetet. 89 

Grunnet smittesituasjonen ble antall arrangement begrenset, men man fikk satt opp en 90 

gamme, vist film, inviterte til samtale, holdt foredrag og seminar i tillegg til 91 

hovedmarkeringen som ble holdt i Alta der rektor Dag Rune Olsen deltok. Selv med noe 92 

redusert program fikk AU UiT vist resten av U5 gammen og tok de med på 93 

hovedmarkeringen som ble strømmet i Aud 2. Etter møte introduserte vi U5 for SESAM i 94 

Solhallen der det ble servert kaffe og kake. Her var U5 engasjert i å høre hva som ar blitt gjort 95 

tidligere rundt samenes nasjonaldag og hvordan Studentparlamentet har engasjert seg. Jeg 96 

svarte at ved tett dialog med Torjer Olsen ved SESAM har jeg gitt han råd og tips til hvordan 97 

en samisk uke kan best mulig planlegges og informere om til studentene ved UiT. En videre 98 

dialog med AU er ønskelig for Torjer som ønsker å gjøre neste markering enda mer synlig og 99 

tilgjengelig for flere studenter. På selve nasjonaldagen 6. februar, fikk vi lagt ut et innlegg på 100 

Facebook som ønsket alle en fin markering av samenes nasjonaldag. Med dette innlegget har 101 

Studentparlamentet fått ros fra enkelte studenter og personer i Likestillings- og 102 

Mangfoldsutvalget.  103 

 104 

Kvensk uke på UiT Norges arktiske universitet 105 

På SPM 5 vedtok Studentparlamentet at det skulle jobbes med å opprette en kvensk uke i 106 

forbindelse med Kvenfolkets dag 16. mars. Fra oktober i fjor og frem til nå har vi hatt kontakt 107 

med UiT og Leena Niiranen ved institutt for språk og kulter angående samarbeid rundt 108 

Kvensk uke. Grunnet usikkerhet rundt smittesituasjonen i oktober ble mye av planleggingen 109 

utsatt til januar og i starten av februar hadde Erling og jeg møte med henne for å høre hva de 110 

hadde planlagt. Leena forteller at instituttet skal ha en bokutstilling og foredrag på UB 16. 111 

Mars, og muligens noe lett mat og drikke i området hvor sofaene står. Vi mente at dette var en 112 

god ide med opplegg og servering fordi studenter er mye opptatt i mars måned, og med enkle 113 

tilbud kan de som har tid ta turen innom, men også plasseringer på UB gjør de godt synlige. 114 

Vi er i løpende dialog med Leena og bistår der det trengs. Vi har også sagt vi kan dele innlegg 115 

og Insta-story for å informere interesserte studenter om opplegget. Dette gleder vi oss til! 116 

 117 

Studentutvalget ved Universitetsmuseum og akademi for kunstfag (SU UMAK) 118 

I møte med SU UMAK fikk de introdusert seg for Martin Søby og han for dem. Vi fikk også 119 

snakket om hva SU UMAK holder på med for tiden og hva de lurer på. Det kom frem at leder 120 

for SU UMAK, sammen med en annen student selger kaffe og kake i kantinen på 121 

Musikkonservatoriet og får noe betalt for arbeidet. Dette er et flott iniativ, men han skulle 122 

gjerne visst om Samskipnaden kan ha åpent på Musikkonservatoriet om mulig. AU er på 123 

saken og får en mer detaljert mail fra leder om situasjonen og hva de ønsker vi skal snakke 124 

med Samskipnaden om.  125 

 126 

Møte i Likestilling- og Mangfoldsutvalget 127 

Møte Likestilling- og Mangfoldsutvalget fredag 11. februar var det andre møte for utvalget 128 

for dette studieåret. Vi gikk gjennom oppfølgningen av mangfold- og inkluderingsbegrepet, 129 
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fremdriften av søknader om eksterne midler, aktivitets- og redegjørelsesplikten til utvalget, 130 

utlysning av midler til arbeid med likestilling, mangfold og inkludering, samt budsjett for 131 

utvalget for året 2023. Grunnet at referatet fra møtet ikke er blitt klart enda går jeg ikke mer i 132 

dybden på hva som ble diskutert, da man kan formidle noe annet referatet ikke har med. Noe 133 

som kan formidles er at mye av arbeidet i utvalget har gått rolig for seg grunnet sekretæren 134 

for utvalget ikke har hatt nok informasjon å jobbe ut fra når hun startet i jobben. Ellers var 135 

Dag Rune til stede og deltok aktivt i diskusjonene. Dette var bra grunnet uklarheter på forrige 136 

møte om saker som blant annet handlet om utvalget sitt mandat og bruk av midler som er satt 137 

av til utvalget i arbeid rundt likestilling og mangfold.  138 

 139 

Studentutvalget ved Naturvitenskap og Teknologi (SU NT-fak) 140 

Møte med SU NT-fak var vårt første orienteringsmøte dette studieåret siden møte med AU på 141 

høstsemesteret ikke var mulig for dem. Selve møtet var nyttig for å forstå mer av hvilke 142 

utfordringer og ønsker Studentutvalget ved NT-fak har. Snakk om hvordan man når ut med 143 

informasjon til flere studenter, tips til sosiale arrangement og sosiale medier, og kontakt med 144 

tillitsvalgte var noe som ble diskutert på møte. Siden alle i SU NT-fak studerer informatikk så 145 

de selv at representasjonen i sitt SU ikke er helt heldig og ønsket derfor å bli flinkere på å 146 

representere en større del på fakultetet. De viste også interesse for å kunne få møte de andre 147 

Studentutvalgene en dag som AU arrangerer dere faglig og sosialt blir planlagt bra på 148 

forhånd. Vi har også luftet ideen for de andre Studentutvalgene som også kunne tenke seg en 149 

slik samling.  150 

 151 

Statusmøte med Kraft Sportssenter og TSI 152 

Etter et kort besøk på Kraft Sportssenter i forrige uke fikk jeg utvekslet noen ord med daglig 153 

leder Bjørn Brækkan på Kraft og leder Lisell Bang for Hovedstyret til TSI. Vi kom frem til at 154 

et møte med Kraft, TSI og AU var nødvendig for å kunne diskutere om hvordan veien videre 155 

for studentliv på Kraft og i TSI kunne gagne studenter ved UiT. I møte onsdag 16. februar 156 

fikk AU introdusert seg og gitt sine innspill til hvordan et myldrende studentliv på Kraft og i 157 

TSI kunne bidra til et sterkere felleskap for aktivitet, trening og sosialt på tvers av fakultetene, 158 

men også spesifikt på studiene og linjeforeningene. Et fint møte der et fremtidig samarbeid er 159 

ønskelig. Vi fikk også en omvisning på Kraft 1 og Kraft 2 som var første gang for noen i AU.  160 

 161 

Møte med ITA 162 

I møte fikk ITA fikk vi presentert av Lars Nordmo fra kanalforvaltningen på UiT at man har satt i gang et 163 
prosjekt som har som mål å rydde opp i informasjonsflyten på universitetet. Dette vil da si SMS, e-post, Teams, 164 
MinSide, Canvas osv. Grunnen er at informasjonen som UiT formidler ikke alltid er like relevant for alle og 165 
derfor ønsker de å se på mulige løsninger for å AU sine innspill var å prøve ut en ordning med SMS, men også å 166 
få samlet mye informasjon på en side som studenter selv kan velge hva de vil få varsler og nyheter om. En 167 
arbeidsgruppe muligens komme på plass med ulike aktører for å se på gode løsninger for at rett og nyttig 168 
informasjon blir tilgjengelig og når ut til studenter som det er ment for og ønsker denne informasjonen. 169 

 170 

 171 

«.» 172 

-Person, stilling 173 
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 174 

 175 

 176 

Med vennlig hilsen, 177 

Tobias Hjermann 178 

Nestleder 179 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 180 

nestleder@sp.uit.no / tobias.m.hjermann@uit.no  181 

 

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 

Studentpakken 3 

Gjennom den nye studentpakken fra regjeringen, får UiT 5,726 millioner kroner, mens NAS 4 

får 3,63 millioner kr. Disse midlene skal fordeles i samarbeid med studentene. Vi har derfor 5 

avholdt og deltatt i en rekke møter med UiT og NAS, hvor vi har diskutert hvordan best 6 

forvalte midlene. 7 

 8 

Arbeidsutvalgets forståelse om hvordan disse midlene forvaltes, bygger på flere faktorer. Den 9 

overordnede faktoren, er Studentparlamentets tidligere vedtak, slik som behandling av 10 

tidligere krisepakkemidler, arbeidsprogrammet og Studentparlamentets langtidsplan. Videre, 11 

har vi fått flere henvendelser fra studenter og -foreninger, og ser også en sammenheng i hvilke 12 

forespørsler som kommer. Vi har også kontakt med studentutvalgene på nivå 2, samt 13 

erfaringene og kunnskapen fra periodens høstfordeling. Vi har i denne forbindelse laget et 14 

notat om erfaringene fra de forrige krisepakkene og vår prioritering av de nye midlene, som 15 

ligger vedlagt. Notat er delt med både UiT og NAS. 16 

 17 

UiT har besluttet å bruke midlene slik Studentparlamentet skisserer, og dette gjennomslaget 18 

vil vi følge opp med de ulike fakulteter og institutter. NAS ønsker å disponere midlene 19 

bredere enn UiT, og vil dermed forvalte dem på en måte som når bredere ut til studentene. 20 

Her ønsker man en fordeling mellom de ulike campus, samt at noe av midlene vil gå til 21 

fagskoleelevene som NAS har ansvar for. Vi skal i forkant av SPM7 møte med NAS om 22 

endelig avgjøring av hvordan disponere midlene. 23 

 24 

Reglement for kontortildeling 25 

Dagens reglement for kontortildeling, klarer ikke å dekke alle behov studentforeningene våre 26 

har. Arbeidsutvalget har derfor satt i gang en prosess vi vil foreslå en rekke endringer i dette 27 

reglementet, som blant annet vil gjøre det mulig for foreninger å få kontorplass utenom 28 

dagens toårige intervall. Dette er noe flere foreninger etterspør, og vi vil etter en høringsrunde 29 

med foreningene, presentere våre reglementendringsforslag for Studentparlamentet. 30 

 31 

Velferdspolitisk komité 32 

Det har vært forsøkt å få på plass et møte med velferdspolitisk komité, hvor de skal få den 33 

bistand de ønsker, slik som hjelp til internkonstituering. Det har vært forsøkt å kalle inn til 34 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-deler-ut-170-millioner-til-a-folge-opp-studentene/id2899090/
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møter per e-post, uten at det har lykkes. Det har dermed også vært forsøkt å få til et møte via 35 

Messenger, men det har dessverre ikke vært mulig å få dette til heller. 36 

 37 

Imladris 38 

Den tradisjonsrike studentforeningen Imladris har vært i kontakt med Studentparlamentet 39 

angående bruk av et bomberom på SVHUM, hvor det har vært uklar kommunikasjon mellom 40 

foreningen og administrasjonen ved HSL. Vi har derfor vært representert på et møte mellom 41 

de to partene, hvor man fikk en enighet om at foreningen står fritt til å bruke rommet, med 42 

unntak av et fast tidspunkt hver uke, hvor de ansatte benytter rommet i en times tid. 43 

 44 

Det er svært flott at foreninger tar kontakt med oss, og ber om bistand. Det er viktig at 45 

foreningene er klar over at vi kan bidra med mer enn økonomisk støtte, og det oppleves som 46 

givende at foreninger også kontakter oss om slike anliggender. 47 

 48 

 49 

Strategi 2030 50 

I forbindelse med arbeidet med UiTs strategi til 2030, har jeg fått mulighet til å delta i to av 51 

arbeidsgruppene som skal komme med innspill til strategien. Disse er Nordvendt formidling 52 

og samfunnsdebatt og Fremtidsrettet samarbeid for kvalitet og relevans. Det er viktig å 53 

understreke at jeg ikke sitter i gruppene i kraft av å representere studenter, men som en 54 

student med en faglig interesse og kompetanse som sammenfaller med gruppens mandat. Jeg 55 

er dog veldig interessert i hva Studentparlamentets medlemmer ga gi av innspill til strategien, 56 

utover de innspillene Studentparlamentet ga i sak 38-2122. 57 

 58 

SHoT 2022 59 

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse åpnet 8. februar, og vil vare til 13. mars. Ved 60 

siden av gavekortene som sentralt deles ut gjennom undersøkelsen, arbeider også UiT og 61 

NAS for å få på plass lokale premier for deltakelse. 62 

 63 

Det er verdt å nevne at studenter som sokner til studiesteder med mindre enn 50 studenter, 64 

ikke gis anledning til å delta i undersøkelsen. For oss, innebærer det at studenter ved 65 

Bardufoss og Kirkenes ikke får delta. Undersøkelsen ber også om studenter oppgi 66 

fakultetstilhørighet, og studenter ved UMAK får dermed ikke delta. Det samme gjelder de 67 

som ikke har en fakultetstilhørighet, som jamfør Database for høyere utdanning (DBH) 68 

gjelder om lag 1300 studenter. SiO, som administrerer undersøkelsen, er informert om denne 69 

problematikken.  70 

 71 

SHoT har også vært tema i Velferdsfredag, sammen med undersøkelsen som er i utarbeidelse 72 

i Sunne valg. I den forbindelse, har vi kontaktet studentutvalgene hvor der har vært få eller 73 

ingen studenter fra fakultetene til å delta i ekspertpanelet. Her er alle studenter velkomne til å 74 

delta, og det er selvfølgelig bare til å ta kontakt om du ønsker å delta!  75 

https://uit.no/om/strategi2030
https://uit.no/om/studentparlamentet/nyhet/art?p_document_id=763650
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Møte i Tromsøs kommunale studentutvalg 76 

Tirsdag 8. februar var det møte i det kommunale studentutvalget, hvor tema var fastsettelse av 77 

planprogram for kommunedelplan for idrett og friluftsliv, samt det nye kulturbygget. Verdt å 78 

nevne er at det i utarbeidelse av planprogrammet ikke var inkludert studenter i høringen, 79 

verken fra TSI eller Studentparlamentet, noe vi har gitt beskjed om at er ønskelig videre i 80 

slike saker.  81 

 82 

Til stede i møtet var også en av de ansatte i politisk sekretariat, som beskrev Tromsø 83 

kommunes plan for frivillighetens år. Kommunen har, i samarbeid med Nordlys, planer om å 84 

produsere en kronikkserie, hvor kommunens frivillighet løftes. Det er planlagt fem til ti 85 

kronikker, hvor målet er at tekstene skal gjenspeile «menneskelige bilder» i Tromsø. I tillegg 86 

planlegges det flere lavterskelmøter, hvor frivilligheten får en samlearena for å diskutere idéer 87 

og utfordringer. På de digitale møtene, er det frivilligheten selv som er vertskap. Kommunen 88 

diskuterer også en frivillighetskonferanse, som foreløpig ikke er planlagt, og mangler blant 89 

annet finansiering. 90 

 91 

Avdeling for informasjonsteknologi  92 

I møte med ITA 18. februar, har vi hatt en lengre diskusjon om hvordan ha bedre 93 

kommunikasjon mellom universitetet og studenter. Dette bygger på et sentralt punkt i 94 

PricewaterhouseCoopers internrevisjon av UiTs håndtering av epidemien, hvor 95 

universitetsstyre har fått en anbefaling om å blant annet revidere kommunikasjonsplanverket 96 

for hvordan nå ut til studenter i krisesituasjoner. 97 

 98 

Videre har vi fått en oppdatering på arbeidet rundt innføring av E-valg3 til valget vårt. ITA 99 

har vært i kontakt med utvikleren, Universitetet i Oslo, og universitet har betalt for løsningen, 100 

men av uvisse årsaker har ikke UiO klart å gi UiT de nødvendige tilganger til å bruke 101 

løsningen. Det ser dermed ut til at Studentparlamentet vil være nødt til å gjennomføre 102 

listevalget sitt gjennom E-valg2. 103 

 104 

Status på en Outlook-løsning for reservering av Kafé Bodega, er at denne vil være oppe å gå 105 

så snart som mulig. Kombinert med at avdeling for bygg og eiendom har gitt oss gjennomslag 106 

for oppussing av kaféen, betyr dette at studenter snart kan reservere et nyoppusset areal til å 107 

gjennomføre et mangfold av aktiviteter. 108 

 109 

Student-U5 110 

Studentparlamentet har vært vertskap for en samling blant arbeidsutvalgene i student-U5. 111 

Grunnet lovpålagt isolasjonsplikt som følge av en asymptomatisk infeksjon, fikk 112 

velferdsansvarlig dessverre ikke mulighet til å delta på samlingen utover siste dag. Her fikk 113 

jeg dog anledning til å diskutere flere ulike studentpolitiske saker, blant annet 114 

tosensorordningen, som fire av fem i student-U5 og samtlige i U5 er motstandere av. Vi fikk 115 

også diskutert NSO, hvor det ble uttrykt stor skepsis til beløpet vi årlig betaler inn, kombinert 116 

med organisasjonen store overskudd og egenkapital.  117 

 118 
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Resolusjon om studenter som mister studiestøtte som force majeure  119 

I forbindelse med en sak om UiT-studenter som mister rett til studiestøtte som følge av 120 

forhold hos universitet, har leder og velferdsansvarlig hatt kontakt med velferdsansvarlig i 121 

NSO for å løfte saken i Lånekassens styre. Det har også vært uttrykt et behov for å forankre 122 

en løsning i organisasjonen, og vi har derfor sendt inn et forslag til resolusjon til NSOs 123 

sentralstyre. Resolusjonen ligger vedlagt. 124 

 125 

Møte med NAS 16. februar 126 

Arbeidsutvalget hadde et møte med ulike fagledere i samskipnaden, hvor administrerende 127 

direktøren, campusdirektør, fagsjefene for studentbolig og mat og drikke, og digitalsjefen var 128 

til stede. Selv om vi opplever å ikke alltid få gjennomslag for våre prioriteringer, opplever vi 129 

et godt samarbeid med samskipnaden, og et samarbeid som står sterkere mellom NAS og 130 

Studentparlamentet enn mange andre studentdemokratier. På møtet fikk vi introdusere vårt 131 

nyeste arbeidsutvalgsmedlem, og hadde en gjennomgang av Studentparlamentets 132 

prioriteringer. 133 

 134 

NAS mat og drikke 135 

Som orientert om på SPM5, lar det seg dessverre ikke gjøre å innføre halv pris på mat i 136 

kantinen, men det arbeides med andre tiltak for å gjøre mat og drikke rimeligere for studenter. 137 

Blant disse, er nå klippekort på både kaffe, middag og baguetter, som er tilgjengelig via «Min 138 

side».  139 

 140 

Det lar seg ikke, ifølge samskipnaden, å innføre en kaffekoppavtale. NAS har vært i kontakt 141 

med andre samskipnader med lignende avtaler som vi ønsker, og innhentet erfaringer derfra. 142 

Status der er at mange av samskipnadene som har slike avtaler, enten har eller skal avvikle 143 

avtalene, da kaffesalget er en viktig del av kantinenes omsetning, og slike avtaler innebærer at 144 

tapt salg må inntjenes andre steder, slik som økte priser på kald- og varmmat. 145 

 146 

Som mange har fått med seg, har det nylig vært en enorm økning i matvarepriser. Dette er en 147 

økning NAS også merker, og det vil derfor komme en justering av prisene i løpet av året. Vi 148 

har bedt NAS om å vente med denne økningen til i sommer, da mange studenter er på vei 149 

tilbake til campus, og vi trenger alle gode tiltak til å gå tilbake til slik hverdagen var før 150 

epidemien kom til UiT. 151 

 152 

Studentparlamentets arkiv 153 

Studentdemokratiet ved UiT har lange og sterke røtter. Studentparlamentet er ikke bare et 154 

resultat av lov eller et universitet i verdensklasse på studentmedvirkning; det er også resultatet 155 

av hardt arbeid, og et studentengasjement som strekker seg mer enn femti år bakover i tid. I 156 

leten etter ord som bedre forklarer hvordan vi kan få til det vi gjør, kommer man ikke unna 157 

Isaac Newtons kjente utsagn: «Hvis jeg har sett lenger, er det fordi jeg har stått på skuldrene 158 

til kjemper». 159 

 160 
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Det er med stor fortvilelse at arbeidsutvalget nå må meddele Studentparlamentet at dets 161 

fysiske arkiv er forsvunnet. Dette arkivet inneholder politiske resolusjoner, vedtak, 162 

protokoller, diskusjoner, og studentdemokratiet vårt sin historie. Arkivet omfatter 163 

Studentparlamentets virksomhet fra før den digitale løsningen ble implementert i 2012, samt 164 

dokumenter som ikke har vært egnet for digitalisering.  165 

 166 

Arbeidsutvalget arbeider selvfølgelig med å oppklare hva som har skjedd med arkivet, og tar 167 

imot all informasjon som kan oppklare saken.  168 

 169 

 170 

 171 

«Offentlegheita får vite det offentlegheita treng å vite.» 172 

-Svein Stølen, rektor UiO 173 

 174 

 175 

 176 

Med vennlig hilsen, 177 

Jonas Toft 178 

Velferds- og organisasjonsansvarlig 179 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 180 

velferd@sp.uit.no 181 
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Orientering Internasjonaliseringansvarlig 
 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM 7 

Ansvarlig: Studentparlamentets Internasjonaliseringansvarlig, Erling Petter Hæsken Trones 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlament, 1 

 2 

U5 samlingen 3 

En av ukene gikk til å arrangere U5 samling (arbeidsutvalgene ved de fem store 4 

universitetene), og med halve AU borte på grunn av positiv korona test så var det bare å hive 5 

seg rundt for å få arrangert en god U5 samling for gjestene i Tromsø. 6 

Tirsdag formiddag ankom NTNU sin delegasjon, det var interessant å høre dere perspektiv 7 

som også startet sitt i vervet som ny i januar. Og jeg hadde en god samtale med deres 8 

internasjonaliserings ansvarlig. 9 

På onsdagen var hovedopplegget på U5 samlingen. Vi fikk en god gjennomgang av mulige 10 

endringsforslag på NSO sitt prinsipprogram av Daniel Masvik som også representerer 11 

prinsipprogramkomiteen. Etter det kom Hans Petter Kvaal og Sebastian Henriksen og hadde 12 

en innledning om hvordan samskipnaden fungerer her og det gode samarbeide mellom 13 

Samskipnaden og Studentparlamentet har. Prorektor Katrine Tveiterås kom innom i lunsjen. 14 

Etter lunsjen holdt Oline fra UiO en interessant innledning retningslinjene for 15 

studentdemokratiet. Til slutt fikk U5 et foredrag om Fleksibel lærerutdanning av instituttleder 16 

Siw Skrøvset for lærerutdanning og pedagogikk. Til å være mitt første møte med U5 møte så 17 

var det veldig inntresant og spennende. Jeg lærte mye denne dagen. 18 

 19 

Arctic Five 20 

Tidligere var jeg var sammen med UiT sitt kordineringsteam og deltok i møte med Arctic 21 

Five sin president og Vise-president. Arctic Science Summit Week som avholdes i Tromsø 22 

var på agendaen, men også hva Arctic Five kan gjøre for studentene. Jeg forstår mer og mer 23 

hvor kompleks Arctic Five egentlig er. 24 

 25 

Kvensk uke 26 

Jeg og Hjermann hadde et møte med Professor i finsk og kvensk språkvitenskap Leena 27 

Mirjam Niiranen for å finne mer ut om hva studentparlamentet kunne hjelpe til med av 28 

markeringen av kvensk uke og den kvenske nasjonaldagen. Vi fikk vite at en bokutstilling og 29 

et lite foredrag på universitetsbiblioteket 16. Mars var planlagt med sannsynligvis noe mat og 30 

drikke. Her må vi passe på at markeringen av den kvenske nasjonaldagen ikke blir 31 

overskygget av listevalget. 32 

 33 

Den samiske nasjonaldagen 34 
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Den samiske nasjonaldagen ble markert med et innlegg og at U5 deltok på Senter for samiske 35 

studier (Sesam) sin hovedmarkering som ble arrangert på UiT. Her var det flere innslag som 36 

både var interessant og lærerikt. 37 

 38 

SAIH 39 

Jeg har fortsatt god kontakt med SAIH, og AU har invitert de til neste parlamentsmøte og 40 

holder en liten innledning om hva SAIH er for parlamentet. Jeg har også begynt å fordype 41 

meg i SAIH sitt prinsipprogram som skal revideres på deres årsmøte (landsmøte) i april. 42 

 43 

I samarbeid med UiT, samskipnaden og nå ESN og ISU er arrangement for nye internasjonale 44 

studenter i planleggingsfasen.  45 

 46 

 47 

«All Books Add Up To One Essential Truth, Which Is, If Your IQ Is Above A Certain 48 

Number, Life Is Pretty Much Unbearable. And The Number Is Not Even That High.» 49 

- Joe Goldberg, bokforhandler 50 

 51 

 52 

 53 

Med vennlig hilsen, 54 

Erling Petter Hæsken Trones 55 

Internasjonaliseringsansvarlig 56 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 57 

internasjonal@sp.uit.no / etr019@uit.post.no58 

mailto:internasjonal@sp.uit.no
mailto:etr019@uit.post.no
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SAK 61-2122 Flere navn på UiT Norges arktiske universitetet og 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet 
 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM 7 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

På avspark vedtok Studentparlamentet å få fremmet navn på Kvensk, Lulesamisk og 1 

Sørsamisk for både «UiT Norges arktiske universitet» og «Studentparlamentet UiT Norges 2 

arktiske universitet». Siden da har jeg tatt kontakt med ulike instanser på UiT Norges arktiske 3 

universitet. Det var til slutt Ketil Lenert Hansen ved Regional kunnskapssenter for barn og 4 

unge, - psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) som kunne henvise videre til ulike 5 

oversettere på språkene Sørsamisk og Lulesamisk. For Kvensk språk var det tidligere AU-6 

medlem Ida Rabben Trælnes som henviste meg til Kvensk Institutt og daglig leder Hilde 7 

Skanke.  8 

 9 

Etter korrespondanse med alle oversetterne har Arbeidsutvalget fått tilsendt forslag på 10 

oversettelser på UiT Norges arktiske universitet og Studentparlamentet UiT Norges arktiske 11 

universitet. Studentparlamentet har fått bare positive tilbakemeldinger på at vi ønsker en 12 

offisiell oversettelse på parlamentet, og at vi ønsker å vedtektsfeste disse på lik linje med den 13 

Nordsamiske og engelske oversettelsen. Denne saken går helt klart i riktig retning for å bidra 14 

til økt likestilling, mangfold og inkludering på UiT Norges arktiske universitet.  15 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet ser seg enig 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 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 legge til navn på kvensk, sørsamisk og lulesamisk: 

§1 NAVN  

§1.1 Foreningens norske navn er: 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet).  
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§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 lelesamiske navn er: 

UiT Vuona arktalasj universitiehta Studænntaparlamænnta 
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SAK 62-2122 Handlingsplan for samarbeid mellom UiT og næringslivet 

2022 – 2023  
 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM 7 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

1 

 

På avspark vedtok Studentparlamentet at man skulle delta aktivt i arbeidsgruppen som ble satt 2 

ned av Studentutvalget i Tromsø kommune der man skulle se på mulige løsninger for 3 

samarbeid mellom UiT og næringslivet i Tromsø. Deretter skulle det lages en handlingsplan 4 

for Studentparlamentet om å bidra til samarbeidet.  5 

 6 

Etter å ha deltatt aktivt i arbeidsgruppen fikk man gitt innspill på hvordan et best mulig 7 

samarbeidet mellom UiT og næringslivet kunne fungere. Dette da ut fra de gitte 8 

forutsetningene man hadde på tidspunktet, men også det potensiale som er mulig å oppnå 9 

sammen.  10 

 11 

Handlingsplanen vil forklares i sin helhet i Vedlegg 1 og er tiltenkt å tre i kraft fra den vedtas 12 

i 2022 og ut året 2023.  13 

 

Vedlegg: 

• Vedlegg 1: Handlingsplanen for samarbeid mellom UiT og næringslivet 2022 – 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet vedtar Handlingsplanen for samarbeid mellom UiT og 

næringslivet 2022 – 2023 slik den foreligger.  

 


