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Møteinnkalling til konstituerende møte i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske 
Universitet 

 
 Dato:  11.05.2022 
 Tid:  17:00 
 Sted:  Auditorium 2 

 

Det innkalles med denne innkallingen til konstituerende møte i Studentparlamentet.  

Studentparlamentets representanter har møteplikt, ved forfall varsles Arbeidsutvalget og de valgte 
varamedlemmer som da har møteplikt. Siden dette er ett møte flere vil måtte tre ut av vil det være mulig å møte 
digitalt uten forvarsel. Link for digital deltakelse ettersendes til alle representanter. Studentparlamentets 
medlemmer har selv ansvar for å se til at de valgte varamedlemmer får innkalling. 

Studentparlamentets møter er åpne, og alle har møterett. 

 

Konstituering 
SAKSNUMMER SAKSTITTEL 

1 Godkjenning representanter i studentparlamentet 
2 Opprop 
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

DAGSORDEN 
SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE SIDE 

Sak 00-2223 Konstituering Vedtak  
Sak 01-2223 Oppnevning av tellekorps for møtet Valg 1 
Sak 02-2223 Reglement for honorering av studentverv Vedtak 2 
Sak 03-2223 Valg av Møteleder Valg 3 
Sak 04-2223 Valg av kontroll- og organisasjonskomité Valg 4 
Sak 05-2223 Godkjenning av forretningsorden Vedtak 5 
Sak 06-2223 Valg av leder for arbeidsutvalget Valg 6 
Sak 07-2223 Valg av nestleder for arbeidsutvalget Valg 7 
Sak 08-2223 Valg av arbeidsutvalgets øvrige medlemmer Valg 8 
Sak 09-2223 
Sak 10-2223 
Sak 11-2223 
Sak 12-2223 

Valg av kvinnelig representant til universitetsstyret 
Valg av mannlig representant til universitetsstyret 
Valg av representanter til samskipnadsstyret 
Valg av representanter til læringsmiljøutvalget 

Valg 
Valg 
Valg 
Valg 

9 
10 
11 
12 

 
 
Vedlegg: 
Kandidatskjema 
Reglement for honorering av studentverv 
Forslag til forretningsorden 
 
Gjeldende reglementer finnes på spuit.no
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SAK 01-2223 Oppnevning av tellekorps for møtet 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Det skal velges tre personer som skal fungere som tellekorps for møtet 
 
 
Forslag til vedtak: 

• [person 1], [person 2] og [person 3] oppnevnes til tellekorps 
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SAK 02-2223 Reglement for honorering av studentverv 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomiteen 
Sakstype: Vedtak 

 
 

Det har over lengre tid vært diskutert i flere forumer en endring i måten studentverv 
honoreres. Dette reglementet er et steg i prosessen ved at man flytter retningslinjene for 
honoreringen fra valgsaken til ett eksternt dokument. 
 
Vedlegg: 

1. Vedlegg [n]: Reglement for honorering av studentverv 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Reglement for honorering av studentverv vedtas 
 
Innstilling fra arbeidsutvalget: Innstilling 
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SAK 03-2223 Valg av møteleder 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Studentparlamentsmøtene ledes av en egen møteleder.  
Vervet som møteleder er honorert etter Reglement for honorering av studentverv. 
 
 
Forslag til vedtak: 

• [person 1] velges som møteleder, med [person 2] som varamøteleder 
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SAK 04-2223 Valg av kontroll- og organisasjonskomité  
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Det skal velges tre medlemmer til studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité 
(KOK). Kontroll- og organisasjonskomiteen har ansvar for å påse at aktiviteten i 
studentparlamentet og i studentparlamentets arbeidsutvalg er i henhold til studentparlamentets 
reglementer. Hovedtyngden av aktiviteten i kontroll- og organisasjonskomiteen er i 
tilknytning til studentparlamentets møter. 
 
Komitéen honoreres etter Reglement for honorar av studentverv 
 
 
Forslag til vedtak: 

• [person 1], [person 2] og [person 3] oppnevnes til kontrollkomiteen 
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SAK 05-2223 Godkjenning av forretningsorden 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Vedtak 

 
 

Forretningsorden regulerer hvordan møtene i studentparlamentet gjennomføres 
 
Vedlegg: 

2. Vedlegg [n]: Forretningsorden 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Forretningsorden vedtas slik den foreligger 
 
 
  



 04.05.2022 

6  

 

SAK 6-2223 Valg av leder for arbeidsutvalget 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Generelt om vervene i arbeidsutvalget 
 
Studentparlamentet består av 25 medlemmer, og møtes ca en gang hver måned gjennom 
studieåret. Mellom møtene ledes studentparlamentet av et arbeidsutvalg bestående av fem 
personer. 
 
Arbeidsutvalget fungerer som studentenes talerør opp mot universitetsledelsen og øvrige 
avdelinger ved UiT, mot vertskommunene til universitetet, og andre relevante instanser. 
 
Når studentparlamentet velger arbeidsutvalget velges det er leder og en nestleder, samt 
ytterligere tre arbeidsutvalgsmedlemmer. Studentparlamentets reglementer stiller krav om at 
leder og nestleder skal velges blant studentparlamentets medlemmer, mens de tre øvrige AU-
medlemmene kan velges blant alle semesterregistrerte studenter ved UiT. 
 
Det er vanlig at arbeidsutvalgsmedlemmene fordeler de viktigste arbeidsoppgavene mellom 
seg, slik at noen for eksempel har ansvar for utdanning og læringsmiljø, noen for 
internasjonalisering, noen for velferd, noen for kommunikasjon og så videre. 
 
Vervet i arbeidsutvalget regnes som et fulltidsverv, og det forutsettes at AU-medlemmene 
setter av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre vervet. 
 
Vervet i arbeidsutvalget honoreres med ca 23.000 kroner i måneden. Leder mottar honorar for 
tolv måneder.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Til leder for arbeidsutvalget velges [person 1] 
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SAK 07-2223 Valg av nestleder for arbeidsutvalget 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Generelt om vervene i arbeidsutvalget 
Studentparlamentet består av 25 medlemmer, og møtes ca en gang hver måned gjennom 
studieåret. Mellom møtene ledes studentparlamentet av et arbeidsutvalg bestående av fem 
personer. 
 
Arbeidsutvalget fungerer som studentenes talerør opp mot universitetsledelsen og øvrige 
avdelinger ved UiT, mot vertskommunene til universitetet, og andre relevante instanser. 
 
Når studentparlamentet velger arbeidsutvalget velges det er leder og en nestleder, samt 
ytterligere tre arbeidsutvalgsmedlemmer. Studentparlamentets reglementer stiller krav om at 
leder og nestleder skal velges blant studentparlamentets medlemmer, mens de tre øvrige AU-
medlemmene kan velges blant alle semesterregistrerte studenter ved UiT. 
 
Det er vanlig at arbeidsutvalgsmedlemmene fordeler de viktigste arbeidsoppgavene mellom 
seg, slik at noen for eksempel har ansvar for utdanning og læringsmiljø, noen for 
internasjonalisering, noen for velferd, noen for kommunikasjon og så videre. 
 
Vervet i arbeidsutvalget regnes som et fulltidsverv, og det forutsettes at AU-medlemmene 
setter av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre vervet. 
 
Vervet i arbeidsutvalget honoreres med ca 23.000 kroner i måneden. Nestleder mottar honorar 
for tolv måneder 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Til nestleder for arbeidsutvalget velges [person 1] 
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SAK 08-2223 Valg av arbeidsutvalgets øvrige medlemmer 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Generelt om vervene i arbeidsutvalget 
Studentparlamentet består av 25 medlemmer, og møtes ca en gang hver måned gjennom 
studieåret. Mellom møtene ledes studentparlamentet av et arbeidsutvalg bestående av fem 
personer. 
 
Arbeidsutvalget fungerer som studentenes talerør opp mot universitetsledelsen og øvrige 
avdelinger ved UiT, mot vertskommunene til universitetet, og andre relevante instanser. 
 
Når studentparlamentet velger arbeidsutvalget velges det er leder og en nestleder, samt 
ytterligere tre arbeidsutvalgsmedlemmer. Studentparlamentets reglementer stiller krav om at 
leder og nestleder skal velges blant studentparlamentets medlemmer, mens de tre øvrige AU-
medlemmene kan velges blant alle semesterregistrerte studenter ved UiT. 
 
Det er vanlig at arbeidsutvalgsmedlemmene fordeler de viktigste arbeidsoppgavene mellom 
seg, slik at noen for eksempel har ansvar for utdanning og læringsmiljø, noen for 
internasjonalisering, noen for velferd, noen for kommunikasjon og så videre. 
 
Vervet i arbeidsutvalget regnes som et fulltidsverv, og det forutsettes at AU-medlemmene 
setter av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre vervet. 
 
Vervet i arbeidsutvalget honoreres med ca 23.000 kroner i måneden. 
Arbeidsutvalgsmedlemmer mottar honorar for ti måneder og 2 uker.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Til medlemmer av arbeidsutvalget velges [person 1], [person 2], [person 3], 
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SAK 09-2223 Valg av kvinnelig representant til universitetsstyret 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Generelt om vervene i universitetsstyret 
Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet ved UiT Norges arktiske universitet. 
Universitetsstyret har ansvar for at den faglige virksomheten ved UiT holder høy kvalitet og 
at institusjonen drives på en forsvarlig måte. Universitetsstyret fatter vedtak i saker av 
strategisk betydning for hele institusjonen. 
 
Universitetsstyret møtes ca 3-4 ganger i løpet av et semester.  
 
Studentparlamentet skal oppnevne et mannlig og et kvinnelig studentmedlem til 
universitetsstyret. 
 
Vervet i universitetsstyret er honorert med 60.000 kroner i grunnhonorar, i tillegg til honorar 
på 7-10.000 per møte, avhengig av møtets lengde. 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Blant de kandidater som er meldt inn innen fristen 04.05.2022 velges [person 1] som 
kvinnelig representant i universitetsstyret, med [person 2] som vararepresentant 
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SAK 10-2223 Valg av mannlig representant til universitetsstyret 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Generelt om vervene i universitetsstyret 
Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet ved UiT Norges arktiske universitet. 
Universitetsstyret har ansvar for at den faglige virksomheten ved UiT holder høy kvalitet og 
at institusjonen drives på en forsvarlig måte. Universitetsstyret fatter vedtak i saker av 
strategisk betydning for hele institusjonen. 
 
Universitetsstyret møtes ca 3-4 ganger i løpet av et semester.  
 
Studentparlamentet skal oppnevne et mannlig og et kvinnelig studentmedlem til 
universitetsstyret. 
 
Vervet i universitetsstyret er honorert med 60.000 kroner i grunnhonorar, i tillegg til honorar 
på 7-10.000 per møte, avhengig av møtets lengde. 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Blant de kandidater som er meldt inn innen fristen 04.05.2022 velges [person 1] som 
mannlig representant i universitetsstyret, med [person 2] som vararepresentant 

  



 04.05.2022 

11  

 

SAK 11-2223 Valg av representanter til samskipnadsstyret 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Samskipnadsstyret er det øverste organet i Norges arktiske studentsamskipnad, og tar 
beslutninger i saker av viktig økonomisk eller strategisk karakter. Studentene har flertall i 
styret i studentsamskipnaden. 
 
Studentene i samskipnadsstyret velges for to år, slik at de som skal velges nå har funksjonstid 
frem til sommeren 2024. I styret sitter det fire studenter, som overlapper hverandre to og to 
med ett års funksjonstid. 
 
Vervet i samskipnadsstyret er honorert etter retningslinjer fastsatt av studentsamskipnaden. 
 
Det skal velges to representanter til samskipnadsstyret, med en funksjonstid på to år. 
 
Det sitter totalt sett fire representanter fra studentene i samskipnadsstyret. Representantene 
som skal velges nå kan dermed komme fra hvilken som helst campus. 
 
Forslag til vedtak: 

• Til samskipnadsstyret velges [person 1] og [person 2], med [person 3] og [person 4] 
som vara. 
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SAK 12-2223 Valg av representanter til læringsmiljøutvalget 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: Konstituerende møte 
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomité 
Sakstype: Valg 

 
 

Generelt om læringsmiljøutvalget (LMU)  
Læringsmiljøutvalget skal bestå av til sammen 12 representanter, hvorav seks skal være 
studentrepresentanter. Tre av representantene velges fra campusene Finnmark, Harstad og 
Narvik. Disse har funksjonstid på to år, og er på valg dette året (de sitter fra 1.8.2022 til 
31.7.2024).  
 
På valg nå er to plasser som ikke er stedsbundet, altså studentene som velges kan studere hvor 
som helst på UiT.  
 
UiT har bedt om at representanter til læringsmiljøutvalget er universitetet i hende innen 
utgangen av mai, og oppnevning gjøres derfor på konstituerende møte i stedet for på første 
møte for høstsemesteret slik tradisjonen har vært. 
 
Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet oppnevner [person 1] for plass med varighet på 2 år og [person 2] 
med varighet på 1 år til læringsmiljøutvalget 

 


