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Møteinnkalling til SPMX0 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet
Dato: 26. september 2022
Tid: 17:00
Sted: Teams Møte-ID: 389 413 017 48 | Passord: 2y4Dkh

Arbeidsutvalget kaller herved inn til ekstraordinært møte i Studentparlamentet. Møtet vil foregå heldigitalt.
Ekstraordinære møter er regulert gjennom §9-6 i Reglement for Studentparlamentet ved UiT:
Ekstraordinært møte skal kalles inn dersom 1/3 av studentparlamentets representanter, eller arbeidsutvalget
krever det. Dersom arbeidsutvalget etter dette ikke kaller til møte innen 14 dager påligger det kontroll- og
organisasjonskomiteen å gjøre dette.
Kun den saken som er årsak til innkalling til ekstraordinært møte kan behandles på møtet, vedtak skal fattes ved
kvalifisert ̄ flertall.
Vedtak i personvalgssaker på ekstraordinært møte fattes ved simpelt flertall. Ekstraordinært
studentparlamentsmøte er beslutningsdyktig når minimum halvparten av representantene møter.
Ekstraordinært møte kan ikke realitetsbehandle vedtektsendringer eller nasjonal tilknytning.
Studentparlamentets representanter har møteplikt, ved forfall varsles Arbeidsutvalget og de valgte
varamedlemmer som da har møteplikt. Studentparlamentets medlemmer har selv ansvar for å se til at de valgte
varamedlemmer får innkalling.
Studentparlamentets møter er åpne, og alle har møterett.
Påfølgende ordinære møtedato er 20. oktober 2022.
Spørsmål, endringsforslag, protokolltilførsler, merknader, o.l. bes sendt til au@sp.uit.no så tidlig som mulig. Det
oppfordres til ikke å vente til møtestart.

DAGSORDEN
SAKSNUMMER
Sak 17 – 22/23
Sak 21 – 22/23
Sak 22 – 22/23
Sak 23 – 22/23
Sak 24 – 22/23
Sak 25 – 22/23
Sak 26 – 22/23
Sak 27 – 22/23
Sak 28 – 22/23
Sak 31 – 22/23

SAKSTITTEL
Studentparlamentets Arbeidsprogram 2022/2023
Valg til vara læringsmiljøutvalget (2V)
Valg til strategisk utdanningsutvalg (2F+2V)
Valg til forskningsstrategisk utvalg (1F+1V)
Valg til likestilling- og mangfoldutvalget (2F+2V)
Valg til skikkethetsnemnda (2F+2V)
Valg til UiTs valgstyre (1F+1V)
Valg til styret i senter for samiske studier (1F + 1V)
Valg til komité for semesteravgiftsfordeling (4F+2V)
Valg til universitets nemd for studentsaker
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SAK 17-22/23 Studentparlamentets arbeidsprogram 2022/2023
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak
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Arbeidsprogrammet legger føringer for hva Studentparlamentet og arbeidsutvalget skal jobbe
med denne perioden.
Se vedlegg for arbeidsutvalget sitt forslag til arbeidsprogram.
Arbeidsprogrammet vil bli presentert av arbeidsutvalget under parlamentsmøtet.

Vedlegg:
Vedlegg 2 Forslag til arbeidsprogram 2022/2023 med linjenummer
Vedlegg 3 Endringsforslag til arbeidsprogram
Forslag til vedtak:
Arbeidsprogrammet vedtas

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på å vedta forslag til
vedtak.
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SAK 21-22/23 Valg av vara til Læringsmiljøutvalget (LMU)
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg
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Læringsmiljøutvalget skal bestå av til sammen 12 representanter, hvorav seks skal være
studentrepresentanter. Tre av representantene velges fra campusene Finnmark, Harstad og
Narvik. De resterende tre representantene velges av Studentparlamentet.
På konstituerende møte ble to av Studentparlamentets plasser valgt. En av de ble valgt med en
funksjons tid på et år den andre med en funksjonstid på to år.
Den tredje plassen av Studentparlamentets plasser ble valgt på konstituerende møte 2021 med
funksjonstid på to år.
UiT har bedt om at representanter til læringsmiljøutvalget skal være i hende innen utgangen
av mai. Av den grunn velges Studentparlamentets studentrepresentanter til
læringsmiljøutvalget på konstituerende møte, heller enn på første møte på høstsemesteret.
Det ble ikke valgt varaer på konstituerende møte, noe læringsmiljøutvalget i etterkant har
etterspurt.
https://uit.no/utdanning/art?dim=179017&p_document_id=669026

Forslag til vedtak:
x Studentparlamentet velger Robin Johansen til førstevararepresentant i
læringsmiljøutvalget, for funksjonstid på 2 år, fra og med dagens dato og ferm til
31.07.2024.
x

1

Studentparlamentet velger [person 2] til andrevararepresentant i læringsmiljøutvalget,
for funksjonstid på 1 år, fra og med dagens dato og ferm til 31.07.2023.
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SAK 22-2223 Valg til strategisk utdanningsutvalg
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg
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25.08.2022 brukte «§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg» for haste oppnevne
Robin Johansen og Daniel Masvik for møte i utvalget 26.08.2022.
Strategisk utdanningsutvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker
innen utdanningsvirksomheten og skal bidra til å koordinere utdanningsrelaterte aktiviteter på
tvers av organisasjonen. Strategisk utdanningsutvalg har det siste året blant annet jobbet med
digitalisering av undervisning og eksamen, fleksibel utdanning og studiekvalitet.
Studentparlamentet skal velge to faste representanter og to varaer til Strategisk
utdanningsutvalg ved UiT, med funksjonstid fra og med dagens dato og ferm til 31.07.2023
Arbeidsutvalget foreslår at den ene av plassene tilgodeses utdanningspolitisk ansvarlig i
arbeidsutvalget. Utvalgets mandat samsvarer i stor grad med utdanningspolitisk ansvarlig sine
arbeidsoppgaver.
Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv.
https://uit.no/om/art?p_document_id=382404&dim=179040

Forslag til vedtak:
x Studentparlamentet velger Robin Johansen og [person 2] til studentrepresentanter i
strategisk utdanningsutvalg, med [person 3] og [person 4] som vararepresentanter.
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SAK 23-22/23 Valg til forskningsstrategisk utvalg
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg
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29.08.2022 brukte «§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg» for hasteoppnevne
Robin Johansen og Daniel Masvik for møte i utvalget 30.08.2022.
Forskningsstrategisk utvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker
innen forskning og forskerutdanning, og skal bidra til å koordinere forskningsrelaterte
aktiviteter på tvers av organisasjonen.
Studentparlamentet skal oppnevne en representant til Forskningsstrategisk utvalg ved UiT,
med funksjonstid fra og med dagens dato og ferm til 31.07.2023.
Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv.
Arbeidsutvalget foreslår at den ene av plassene tilgodeses forskningspolitisk ansvarlig i
arbeidsutvalget. Utvalgets mandat samsvarer i stor grad med forskningspolitisk ansvarlig sine
arbeidsoppgaver.
https://uit.no/om/art?dim=179037&p_document_id=501133

Forslag til vedtak:
x Studentparlamentet velger Robin Johansen og [person 2] til studentrepresentanter i
forskningsstrategisk utvalg, med [person 3] og [person 4] som vararepresentanter.
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SAK 24-22/23 Valg til likestilling- og mangfoldsutvalget
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg
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22.08.2022 ble «§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg» benyttet for å hasteoppnevne Fredrik Askim og Nora Frøen for møte i utvalget 02.09.2022.
Likestilling- og mangfoldutvalget har mandat som et rådgivende organ for
universitetsledelsen, og er nedfelt i «Plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i
Tromsø 2015 – 2020».
Studentparlamentet skal velge to personer til likestillingsutvalget, med funksjonstid fra og
med dagens dato og ferm til 31.07.2023.
Utvalget jobber med likestillingsproblematikk på universitetet, og jobber for at «UiT skal
være en institusjon med en bevisst holdning til betydningen av kjønn og en institusjon, der
kjønnsperspektivet både i teori og praksis er en fullt ut integrert del av all virksomhet. UiT
skal fremme en bedriftskultur og et arbeidsmiljø som inkluderer og ivaretar og verdsetter
begge kjønn på lik linje. UiT skal utforme strategier for forskning, undervisning og studier
som gir lik mulighet for begge kjønn til å bidra med sine kunnskaper og erfaringer og utvikle
sitt potensial. Institusjonen skal etablere rekrutteringsinsentiver som fremmer en god
kjønnsfordeling i alle stillingskategorier innenfor universitetet.»
Arbeidsutvalget foreslår at den ene av plassene tilgodeses likestillingspolitisk ansvarlig i
arbeidsutvalget. Utvalgets mandat samsvarer i stor grad med likestillingspolitisk ansvarlig
sine arbeidsoppgaver.
Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv.
https://uit.no/project/likestilling/lm-utvalget

Forslag til vedtak:
x Studentparlamentet velger Fredrik Askim og [person 2] som studentrepresentanter i
likestilling- og mangfoldutvalget, med [person 3] og [person 4] som vara
representanter.
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SAK 25-22/23 Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg
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Studentparlamentet skal velge to studentrepresentanter til universitetets skikkethetsnemnd.
Funksjonstid er fra og med dagens dato og ferm til 31.07.23.
Skikkethetsnemnda er et organ som vurderer skikkethetssaker i de tilfeller hvor det er levert
inn bekymringsmeldinger om studenters skikkethet til å utføre sitt fremtidige yrke.
UiT sier selv: «Løpende vurdering av studentene vil foregå gjennom hele studiet og skal
inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne
fungere som lærer eller som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for
barnehagebarns, elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse,
rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.»
Utdrag fra Universitetets kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet:
Etter reglene i lov om universiteter og høyskoler § 4-10 tredje ledd jf. forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 6, har universitetsstyret oppnevnt en egen
skikkethetsnemnd. Leder av nemnda skal være dekanen ved enten Det helsevitenskaplige
fakultet, Det kunstfaglige fakultet eller Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og
lærerutdanning. Videre består nemnda av en faglig studieleder for en av de aktuelle
utdanningene, to representanter fra praksisfeltet, to vitenskaplige ansatte, to studenter og en
ekstern juridisk representant med juridisk embetseksamen.
Universitetets skikkethetsnemnd har ansvaret for:
1 å behandle skikkethetssaker fremmet av institusjonsansvarlig
2 å lage innstilling til universitetets klagenemnd i skikketetssaker.
Studenter som skal sitte i skikkethetsnemnda må selv være oppmeldt på studier hvor det
praktiseres skikkethetsvurdering.
Etter oppfordring fra UiT skal begge kjønn være representert nemda.
Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg.
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Forslag til vedtak:
x Studentparlamentet velger [person 1] som kvinnelig fast representant og [person 2]
som kvinnelig vara representanter i skikkethetsnemnda.
x

2

Studentparlamentet velger [person 3] som mannlig fast representant og [person 4] som
mannlig vara representanter i skikkethetsnemnda.
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SAK 26-22/23 Valg til UiTs valgstyre
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg
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22.08.2022 brukte «§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg» for å hasteoppnevne
Jonas Toft for møte i utvalget 22.08.2022.
I henhold til universitetets valgreglement §3.2 skal det være en studentrepresentant i UiTs
valgstyre. Funksjonstid er fra og med dagens dato og ferm til 31.07.2023.
Valgstyrets mandat er fastsatt i universitetets valgreglement §3.1 «Det oppnevnes et valgstyre
på syv medlemmer til å administrere og forberede valgene. Valgstyret kan delegere oppgaver
ved avviklingen av studentenes valg til et eget utvalg».
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger Erling Petter Hæsken Trones fast representant til UiTs valgstyre,
med [person 2] som vara representant.
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03.09.2022

SAK 27-22/23 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for
samiske studier
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg
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Studentparlamentet skal velge én person til styret i senter for samiske studier. Funksjonstid er
fra og med dagens dato og ferm til 31.07.23.
Senter for samiske studier er organisert som et faglig senter på linje med instituttene ved
HSL-fakultetet. Senter for samiske studier ivaretar oppgaver som skal styrke flerfaglig
samisk- og urfolksrelatert forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av
disse aktivitetene og øke rekrutteringen av studenter og forskere. Senteret har et omfattende
nettverk av samarbeidsinstitusjoner utenfor UiT, lokalt, nasjonalt og globalt.
Det har vært praksis at Samisk Studentforening (SSDN) har foreslått kandidat til SESAMstyret, som arbeidsutvalget har innstilt på. Arbeidsutvalget har ikke mottatt kandidater fra
SSDN i år, og har dermed ikke innstilt på kandidater i saken.
Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i SESAM-styret. [Person 2]
velges som vara representant.
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SAK 28-22/23 Valg til Semesteravgiftsfordelingskomité
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg
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Studentparlamentet skal ifølge Reglement for Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske
universitet §13.1 velge fire representanter og to vararepresentanter til komité for
semesteravgiftsfordeling. Velferdsansvarlig er utvalgets leder og velges ikke.
Studentparlamentets organisasjonskonsulent er utvalgets sekretær.
Komitéen har innstillingsmyndighet i bevilgningssaker, og er ansvarlig for behandlingen av
søknader i forbindelse med semesteravgiftsfordeling både på høst- og vårsemesteret, samt
fortløpende søknader. Det må påregnes perioder med mye arbeid.
Reglement for tildeling av støttemidler er tilgjengelig på Studentparlamentets hjemmesider.
I henhold til §5.1 i studentparlamentets reglement skal ikke campus Harstad og campus
Narvik omfattes av den semesteravgiftsfordelingen som gjøres av Studentparlamentet.
Sedvane er at det ikke skal sitte studenter med tilhørighet til campus Harstad og campus
Narvik i semesteravgiftsfordelingskomité.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1], [person 2], [person 3] og [person 4], med [person 5] og
[person 6] som vara, som representanter til semesteravgiftsfordelingskomitéen
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SAK 31-22/23 Valg til nemd for studentsaker (klagenemden)
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX0
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg
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Det skal velges to faste og to vara til universitetets nemd for studentsaker, tidligere kjent som
Klagenemden. Klagenemden er førsteinstans for saker som politiattest, samt klageinstans i
mange andre saker, inkludert fuskesaker. Skikkethetsvurderinger kan også klages inn til
klagenemden.
Nemnda for studentsaker behandler klager over enkeltvedtak og andre saker fra studenter og
søkere. Andre saker nemnda behandler er klager over formelle feil ved eksamen, jf. lov om
universiteter og høyskoler § 5-2, saker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7
annullering av eksamen eller prøve, 4-8 utestenging og bortvisning, 4-9 femte ledd
utestenging grunnet straffbare forhold og 4-10 utestenging etter skikkethetsvurdering.
Nemnden har fem medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av
universitetsdirektøren. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for
lagdommere. De skal ikke være tilsatt ved UiT - Norges arktiske universitet. To av
medlemmene skal være vitenskapelig ansatte ved universitetet, og to skal være studenter.
Studentrepresentantene oppnevnes med ett års funksjonstid. De øvrige medlemmene
oppnevnes med tre års funksjonstid.
Medlem av universitetsstyret kan ikke være medlem av nemnden. Medlem som har medvirket
ved saksbehandlingen eller avgjørelse i det påklagde saksforhold, kan ikke delta ved
behandling av klage over dette i nemnden.
Det må påregnes lange møter da det er høy saksbelastning. Studentrepresentanter har
taushetsplikt på lik linje med klagenemdens andre medlemmer.
Vervet er honorert etter UiTs retningslinjer for honorering av studentrepresentanter.

Forslag til vedtak:
x Studentparlamentet velger [Person 1] og [Person 2] som studentrepresentanter til
nemd for studentsaker.
x Studentparlamentet velger [Person 3] og [Person 4] som vararepresentanter for
henholdsvis Person 1 og person 2.
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