
      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 

MØTEINNKALLING  
MØTEDATO: 27.08.21-29.08.21 
MØTESTED: MH 1 Store Auditorium : https://link.mazemap.com/fQZPD4BG | The Edge (se 
program for hvilke dager vi skal være hvor) 

Referat og orienteringssaker 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
2. Godkjenning av referat  
3. Orientering fra leder 
4. Orientering fra nestleder  
5. Orientering fra velferd -, organisasjons- og studentdemokratiansvarlig  
6. Orientering fra utdanning – og internasjonaliseringsansvarlig   
7. Orientering fra Universitetsstyret (Ikke mottatt skriftlig orientering)  
8. Orientering fra Samskipnadsstyret (Ikke mottatt skriftlig orientering)  
9. Orientering om sommerfullmakt 

 

Contents 
SAK 12-2122 Valg til strategisk utdanningsutvalg ....................................................................................... 11 

SAK 13-2122 Valg av studentrepresentant til forskningsstrategisk utvalg ................................................. 12 

SAK 14-2122 Oppnevning til universitetets priskomité .............................................................................. 13 

SAK 15 – 2122 Valg til likestilling- og mangfoldutvalget ............................................................................. 14 

SAK 16-2122 Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ......................................................... 15 

SAK 17-2122 Valg til UiTs valgstyre ............................................................................................................. 16 

SAK 18-2122 Valg av studentrepresentanter til UiTs bærekraftskomité .................................................... 17 

SAK 19 – 2122 Valg til Semesteravgiftsfordelingskomité ........................................................................... 18 

SAK 20-2122 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for samiske studier .................................. 19 

SAK 21 - 2122 Valg av representanter til reglementrevisjonskomité (RRK) ............................................... 20 

SAK 22 - 2122 Møteplan for høst 2021 ....................................................................................................... 21 

SAK 69- 2021 Vedtektsfeste parlamentets samiske og engelske navn ....................................................... 22 

 

 
 

https://link.mazemap.com/fQZPD4BG


      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 

Orientering fra Leder  
Ærede Studentparlament, 
 
Velkommen tilbake etter en velfortjent sommerferie. Jeg gleder meg til å møte dere igjen på vårt felles 
avspark som vi i Arbeidsutvalget har gleden av å arrangere. 
 
I Mai ga dere meg tilliten til å lede Studentparlamentet vårt og det er et ansvar jeg må innrømme at 
jeg kjenner veldig på. Jeg lovte dere en innsats for å bedre samarbeidet vi har både internt i 
Studentparlamentet, og eksternt med våre samarbeidspartnere. Jeg lovte dere tidligere og mer 
informasjon om AUs arbeid og mer påvirkningskraft på hvilke saker det jobbes med. 
 
Denne innsatsen er ikke noe som tar slutt, men til nå har det medført at Arbeidsutvalget har tenkt 
nytt under utforming av Arbeidsprogrammet. I år foreslår vi et dokument med betydelig færre og 
mindre prioriteringer, slik at dere kan forvente fremgang på så og si alle områdene, istedenfor at 
Arbeidsutvalget selv må prioritere fra en uendelig liste. Flere av sakene vi foreslår å jobbe med er også 
rettet mot nettopp det å forbedre studentdemokratiet vårt og jeg håper dere er like spent på 
fremgangen der som det jeg er. 
 
Arbeidsutvalget som ble valgt har sammen lovet UiTs studenter et løft for studentlivet på universitetet. 
Flere og mer aktive for interesse- og linjeforeninger har vært et tydelig mål fra første stund og det er 
noe hele Arbeidsutvalget har tro på at vil gjøre det bedre å være student. Studentforeningene er en 
utrolig viktig del av nettopp det å være student, fordi som ordet utdanning tilsier så handler studiene 
også mye om dannelse og utvikling som person. 
 
I sommer jobbet jeg en del med forberedelser til å ta imot det nye arbeidsutvalget, samt til semesteret 
som kom. Det at vi satser på studentfrivilligheten og studentdemokratiet er synlig i alt fra talen jeg 
holdt under semesteråpning og arbeidet jeg gjorde med UiT sin åpningsvideo i sommer. 
Oppfordringen om at studenter engasjerer seg er tydelig fra oss. 
 
Semesteråpningen i Tromsø ble planlagt med meg tidlig i August, men detaljer kom etterhvert så det 
ble en noe intensiv prosess, men alt i alt synes jeg vi fikk en veldig fin åpning. I etterkant av åpningen 
i Tromsø inviterte UiT til semesteråpning i Harstad, Narvik, og Alta. Her pågår planleggingen enda, 
men jeg deltar for Studentparlamentet. Åpningsturneen har også gitt en del tid til å bli kjent med det 
nye Rektoratet og presentere Studentparlamentet for dem. 
 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) hadde sitt Avspark 6. – 9. August. Her deltok jeg både som 1. vara 
til SST og medlemslagsleder. Jeg var dessverre nødt til å forlate 8. August da NSO hadde lagt 
arrangementet veldig tett på semesterstart. Likevel var det nyttig å få muligheten til å bli kjent med 
alle de andre medlemslagslederene. 
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Vi har hatt en del samarbeid internt i U5 (UiT, UiO, UiB, NTNU, & NMBU) hvor vi legger opp til en del 
aktivitet i år, spesielt når det angår svar på større høringer av nasjonal viktighet. Sentralt her blir 
endringer i uhl. (Universitets- og Høyskoleloven) og Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 
 
 
 
«UiT er virkelig en av våre største suksesshistorier innen universitetsverdenen» 
-Henrik Asheim 
 
Med vennlig hilsen, 
Victor Zimmer 
Leder 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 
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Orientering fra Nestleder                                                                                               
Kjære Parlament! 

Velkommen tilbake til studiestart! Denne sommeren har både vært hektisk men veldig lærerik. 
Sammen med resten av AU mener jeg vi har fått gjort en god del av våre oppgaver i en ganske travel 
hverdag. I juli gikk det relativt rolig, mens i august har det vært mange møter og lange dager med alt 
fra møter med rektoratet, Samskipnaden, DebutUKA og møter på kontoret.  

Møter med rektoratet 

I møtet med rektoratet har vi enda ikke fått et fullverdig møte der alle representantene har møtt opp 
fysisk, men til nå har dialogen vært bra og jeg ser for meg et godt samarbeid fremover. Fra sist møte 
sto studentenes velkomst til de ulike Campusene på planen, samt boligsituasjonen.  

NSO og avspark 

Helgen 6. - 8. august dro 3 av 4 medlemmer av AU til Hønefoss for å delta under avspark til NSO. Det 
var et greit opplegg for de som er nye student- ledere og nesteledere, men kunne muligens har hatt 
en mer preg av ambisjoner for de ulike medlemslagene. Uansett så var det en god erfaring å få møtt 
både U5 og andre medlemslag fra andre steder i Norge.  

Samskipnaden helse og Studentliv 

I møter med Samskipnaden har de ønsket å høre våre innspill i ulike saker som har med helsen og 
trivselen blant nye og gamle studenter ved UiT. Korona, leiligheter og studentforeninger er områder 
de ønsker å prioritere nå dette semesteret.   

Representasjon i Studentutvalget i Tromsø kommune  

Fra sist møte i Studentutvalget er det lite å melde om. Det ble tatt opp hvem som skulle ha møterett 
og hvordan man skulle jobbe fremover. Det ble også tatt opp hvordan Arbeidsutvalget skulle jobbe 
angående samarbeidet mellom UiT og næringslivet kan jobbe best sammen. Dette er noe jeg gleder 
meg til å delta aktivt for å fremme studentene sin sak på tema.  

 

 

Vennlig hilsen, 

Tobias Hjermann, Nestleder AU 

thj008@uit.no / nestleder@sp.uit.no 
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Orientering velferds-, organisasjons- og 
studentdemokratiansvarlig 

Ærede Studentparlament, 
 
Et nytt studieår er i gang, med nye muligheter og en hverdag som sakte, men sikkert, går mot 
normalen. Det betyr også at Studentparlamentet og arbeidsutvalget kan møtes fysisk igjen, delta på 
flere faglige arrangementer og stifte nye vennskap.  
 
Arbeidsperioden min startet offisielt 2. august, men det har også vært noen møter gjennom 
sommeren, blant annet med Rusnettverket 23. juni. Russnettverket er et forum med særlig fokus på 
rusforebygging blant studenter. Nettverket har et par møter i året, hvor blant annet Debutuken, 
Tromsø kommune og politiet deltar. 
 
Samskipnaden melder om boligkø blant nye studenter, særlig i Tromsø og Harstad. Ordningen Tak 
over hodet, hvor studenter uten bolig innlosjeres i eksamenslokaler, har ikke vært mulig å gjennomføre 
i høst grunnet pandemien. I stedet har samskipnaden inngått avtaler med hoteller i Tromsø, hvor 
studenter får bo for kr 500 per natt. Hvor mange studenter som står i boligkø og hvor mange som har 
benyttet seg av hotelltilbudet er foreløpig ikke klart. 
 
I likhet med leder og nestleder, var jeg på Norsk Studentorganisasjons avspark på Hønefoss. Jeg ble i 
vår valgt av landsmøtet til sentralstyremedlem, en rolle som er uavhengig av min rolle i 
Studentparlamentet. Jeg føler dog en fremdeles en stor tilhørighet til UiT i NSO, og jeg håper at 
Studentparlamentet vil holde lav terskel for å spørre om saker NSO behandler eller ønsker å behandle. 
5-6 % av semesteravgiften vår går til medlemskapskontingenten i NSO. 
 
Dette er et spennende år å være velferdsansvarlig. Studenthelse er satt på agendaen, både lokalt og 
nasjonalt. Mange studenter har opplevd dårligere livskvalitet gjennom pandemien, og det blir et 
utfordrende arbeid å jobbe med dette. Samtidig byr den økte oppmerksomheten på en mulighet for 
større gjennomslag og bedre hjelp også utenfor våre campuser og studiesteder. 
 
Mange studentforeninger har slitt med aktivitet og rekruttering gjennom perioden. Det er vanskelig å 
ikke se en del velferdsutfordringer i sammenheng med at studentforeningene våre sliter. 
Ringvirkningene av et godt foreningsliv forebygger ensomhet, gir studenter en mangfoldig 
studiehverdag og et sosialt nettverk. Det blir derfor en viktig oppgave å legge til rette for at 
eksisterende foreninger klarer å komme tilbake til aktivitetsnivået de hadde før pandemien, og hjelpe 
nye foreninger med å starte opp. Dette er et arbeid jeg gleder til å samarbeide med 
semesteravgiftsfordelingskomitéen om. 
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I have never subscribed to the theory that political power flows from the barrel of a gun 
Captain Jean-Luc Picard (Star Trek:TNG) 
 
 
Med vennlig hilsen 
Jonas Toft 
Velferds-, organisasjons- og studentdemokratiansvarlig 
Studentparlamentet UiT 
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Orientering utdanning – og 
internasjonaliseringsansvarlig   

Ærede parlament! 

Takk for tilliten, og jeg ser fram til å jobbe for dere det neste året.  

Jeg gleder meg til å jobbe for at utdanningen vår skal bli bedre. Mitt ønske er å starte en del prosesser 
i år. Slik at vi lettere skal få gjennomslag for våre saker i år.  

Internasjonalisering er også et stort fokuspunkt for meg. Jeg ønsker først og fremst å opprettholde en 
god kontakt med de internasjonale miljøene, så de føler seg hørt. Men det er også viktig for meg at 
de studentene fra UiT som drar på utveksling i år føler at de kan kontakte meg. Uansett hva de trenger 
hjelp om, så er døren min åpen.  

Det blir spennende å jobbe med digitalisering.  Det blir interessant å se hva slags erfaringer vi har 
erfart. Under en digital hverdag, som vi har hatt under pandemien. Her må vi se på hvordan UiT er 
rusta for å møte studentene sitt digitale behov.  

Jeg har også blitt kontaktpersonen til Campus Harstad. Jeg ser frem til å utvikle et godt samarbeid, og 
gleder meg til å jobbe sammen med dem i år.  

I tillegg til arbeidsprogrammet så har jeg brukt mye tid til å gjøre research på forskningen bak 
EvaluatinKIT. Dette er det nye evalueringssystemet som studentene skal ta i bruk. Flere av disse 
forskningsprosjektene har skjedd ved UiT. Det har gitt meg en unik mulighet i å få mer innsikt i hva 
studentene på UiT mener. Blant annet at vi må gjøres med evalueringer. Jeg blir å fortsette i dette 
arbeidet, og skal gjøre en god og grundig jobb for dere. 

En sak som dukket opp var valget til ISU. Presidenten deres har fått seg jobb, og måtte derfor flytte. 
Derfor har jeg bistått han i å arrangere valget deres. Dette er i skrivende stund fortsatt under arbeid. 
Dette er noe jeg gjør med glede. Da framtidig samarbeid med dem blir viktig, for at jeg kan gjøre en 
god jobb som internasjonaliseringsansvarlig. 

Håper dere alle får et godt avspark! 

 

“Don’t belive everything you read on the internett!” 

- Abraham Lincoln 
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Orientering fra Universitetsstyret 

Det har enda ikke forkommet noen møte i universitetsstyret. Første møte vil skje 20 -21 september. 

Frem mot møte skal vi ha møte med arbeidsutvalget den  19. august, styreseminar med 
Kunnskapsdepartementet den 23. august og et overlappings møte med de gamle 
universitetsstyrerepresentantene den 15. september. 

 

Mvh Maren Irene Gåre Bakkevoll og Ole Andreas Myhrer Smith 
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Orientering fra Samskipnadsstyret 

Velkommen til en nærmere normal semesterstart!  

Vi i styret for Norges arktiske studentsamskipnad ønsker alle nye og gamle studenter velkommen til 
en tilnærmet normal semesterstart. Endelig skal vi igjen ha studenter på campus, fadderuka, fysisk 
forelesninger og studenter som faktisk bor på sine studentboliger.  

Dette betyr mye for oss alle, for samfunnet og ikke minst for den enkelte student. Vi i Norges arktiske 
studentsamskipnad har brukt det siste året samt sommeren til å på en best mulig måte forberede oss 
til dette. Vi er nå godt rustet for større aktivitet og flere studenter på campus. Dette gjelder både 
innenfor bolig, mat og drikke, studentliv og helse. Vi ser nå at disse endringene har gjort oss enda mer 
fleksibel, gjør at vi når ut til flere studenter og styrker våre tilbud til de som trenger det mest.  

Vårt viktigeste fokus i tiden framover vil være å sikre at våre nye studenter får en mest mulig fullverdig 
studenttilværelse. Samskipnaden er rigget for dette og gleder oss til å gi alle våre studenter en 
fantastisk semesterstart.  

 

Vi i styret vil også bruke tiden på å bli kjent med det nye arbeidsutvalget, det nye parlamentet samt ta 
godt imot våre nye styremedlemmer.  

 

Sebastian H. Henriksen  

Styreleder i Norges arktiske studentsamskipnad  
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Orientering om bruk av sommerfullmakt 

Ærede Studentparlament, 
 
Arbeidsutvalget har ikke benyttet sommerfullmakten til å ta noen beslutninger utover det normale 
mandat for utvalget. Sommerfullmakten er likevel å anse som et viktig verktøy fra AU sin side og 
Studentparlamentet takkes for tilliten. 
 
Spørsmål ang. sommerfullmakten kan rettes til au@sp.uit.no 
 
 
 
 
 
«Noen er skeptiske til at jeg skal jobbe sammen med det neste lederteamet. Det kan hende det er noe i det. 
Jeg vet ikke, men tror i utgangspunktet at det vil gå helt fint. Men om de eller jeg synes det ikke går bra, må 

man reversere det. Det er jeg helt åpen for. Men som sagt tror jeg at jeg kan innrette meg etter de 
fullmaktene jeg får» 

-Anne Husebekk 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Victor Zimmer 
Leder 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 
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SAK 12-2122 Valg til strategisk utdanningsutvalg 

 

 

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 30.08.2021 til 31.07.2022 

 

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. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Studentparlamentet velger Ida Trælnes og [person 2] som studentrepresentanter til 
utdanningsstrategisk utvalg, med [person 3] og [person 4] som vara. 

  

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21 – 29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
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SAK 13-2122 Valg av studentrepresentant til forskningsstrategisk utvalg 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21 – 29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

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 30.08.2021 – 31.07.2022. 

 

Utvalget består av Prorektor for Forskning, prodekaner for alle fakulteter og en studentrepresentant.  

 

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. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Studentparlamentet velger Victor Zimmer til studentrepresentant i forskningsstrategisk utvalg, med 
[person 2] som vara. 
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SAK 14-2122 Oppnevning til universitetets priskomité 
 

 

Universitetets priskomité har ansvar for å avgjøre vinnerne av de fem prisene som deles ut ved UiTs 
årsfest. I komiteen sitter to studenter. Vervets varighet er fra 01.09.21-31.08.22 

 

Prisene er: 

• Undervisningsprisen 
• Forsknings- og utviklingsprisen 
• Formidlingsprisen 
• Likestillingsprisen 
• Innovasjonsprisen 

 

Utvalget møtes det antall ganger som er nødvendig for å komme med en innstilling. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Studentparlamentet oppnevner [person 1] og [person 2] til priskomiteen, med [person 3] og [person 4] 
som vara 

  

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21 – 29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
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SAK 15 – 2122 Valg til likestilling- og mangfoldutvalget 
 

 

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 30.08.21 til 
31.07.2022. 

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. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Studentparlamentet velger Tobias Hjermann og [person 2] som studentrepresentant i likestilling- og 
mangfoldutvalget, med [person 3] og [person 4] som vara. 

  

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21 – 29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
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SAK 16-2122 Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda 
 

Studentparlamentet skal velge to studentrepresentanter til universitetets skikkethetsnemnd. 
Funksjonstid er fra 30.08.21– 31.07.22. 

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. 

 

Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter i skikkethetsnemnda. 
[Person 3] og [person 4] velges som vararepresentanter. 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21 – 29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
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SAK 17-2122 Valg til UiTs valgstyre 
 

 

I henhold til universitetets valgreglement §3.2 skal det være en studentrepresentant i UiTs valgstyre. 
Funksjonstid er 30.08.2021– 31.07.2022. 

 

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 [person 1] som representant til UiTs valgstyre, med [person 2] som vara. 

 

  

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21 – 29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 



      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 

 

SAK 18-2122 Valg av studentrepresentanter til UiTs bærekraftskomité 
 

 

UiTs bærekraftskomité skal være en primus motor i bærekraftsarbeidet til UiT. Varighet på vervet er 
30.08.21-31.07.22. 

Bærekraftskomiteen skal være en primus motor i bærekraftsarbeidet til UiT. I virksomhetsplanen til 
UiT for 2019 er det bestemt at alle fakultetene skal igangsette konkrete faglige tiltak for oppfølging av 
FNs bærekraftsmål og at UiT i kommende år skal revidere sin handlingsplan for miljøledelse og lage 
en egen tiltaksplan for bedre drift av institusjonen i henhold til de miljørettede bærekraftsmålene. 
Arbeidsgruppen skal være en av løsningene til å få til dette arbeidet.   

Komiteen har ca. 3-4 møter i året. 

Arbeidsutvalget foreslår at den ene av plassene tilgodeses bærekraftpolitisk ansvarlig i 
arbeidsutvalget. Komiteens mandat samsvarer i stor grad med bærekraftpolitisk ansvarlig sine 
arbeidsoppgaver. 

 

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

Studentparlamentet velger Jonas Toft og [person 2] som faste representanter i UiTs bærekrafts 
komité.  
 

  

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21 – 29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 



      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 

SAK 19 – 2122 Valg til Semesteravgiftsfordelingskomité 

 

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 

  

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21 – 29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 



      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 

 

SAK 20-2122 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for samiske 
studier 

 

 

Studentparlamentet skal velge én person til styret i senter for samiske studier. Funksjonstid er fra 
30.08.21 – 31.07.22. 

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 SESAM-styret, 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. 

 

  

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21 – 29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 



      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 

SAK 21 - 2122 Valg av representanter til reglementrevisjonskomité (RRK) 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21-29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 

På parlamentsmøtet 27.02.2020 ble det opprettet en reglementrevisjonskomité med formål om å 
foreta en helhetlig revidering av studentparlamentets reglementer. Komitéens leder er leder av 
kontroll- og organisasjonskomitéen. Varighet på vervet er fra 30.08.21 – 31.07.22. 

Mandatet er fritt slik at komiteen selv vurderer hvilke reglementer som skal foreslåes endringer i. 
Likevel er det noen oppgaver som helt klart vil være av interesse i arbeidet. Herunder utrede hvordan 
«Reglement for tildeling av støttemidler» kan bli lettere å navigere i for organisasjoner som søker 
støttemidler. Det bør også sees på om hvordan reglementene kan bli lettere å ta i bruk for andre enn 
AU, herunder vurdere forkortelser på reglementene. 

Da Herman Siggerud ikke lenger er student ved UiT, og Isak Wang Gustavsen er konstituert leder av 
KOK, er det ønskelig å lyse ut valg til komitéen. Antall representanter i komitéen avgjøres av 
Studentparlamentet. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Studentparlamentet velger [person x] som representanter(er) til Reglementrevisjonskomitéen.  

  



      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 

SAK 22 - 2122 Møteplan for høst 2021 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21-29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

 

Arbeidsutvalget foreslår følgende plan for Studentparlamentet semesteret H2021 bestående av fire 
parlamentsmøter og én juleavslutning. 

 

Torsdag    16. September  

Torsdag  21. Oktober  

Torsdag  11. November Høstfordeling 

Fredag  10. Desember  

Lørdag    11. Desember Julebord 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Møteplanen vedtas slik den foreligger 

 

  



      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 

SAK 69- 2021 Vedtektsfeste parlamentets samiske og engelske navn 
 

 
Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet er studentparlamentet for alle studenter ved 
UiT, uavhengig av studentenes kulturelle og politiske identitet. Samtidig er det viktig at det øverste 
organet i studentdemokratiet ved UiT anerkjenner mangfoldet blant UiT sine studenter. 
 
På bakgrunn av dette, ønsker Arbeidsutvalget å vedtektsfeste Studentparlamentet sitt navn på både 
samisk og engelsk. 
 

Forslag til samisk navn er utarbeidet av SESAM etter forespørsel fra Arbeidsutvalget. Forslag til engelsk 
navn, er utarbeidet av Arbeidsutvalget selv. Det har vært spørsmål rundt hvorvidt man skal bruke 
begrepet «Student Union» eller «Student Parliament». Arbeidsutvalget har valgt å foreslå «Parliament» 
ettersom at dette begrepet er brukt ved UiT helt tilbake til 2009, samt at studentdemokratiene ved de 
andre i U5 også bruker dette begrepet. 

 
Ettersom at dette forslaget er endring i §1 Navn, må en eventuell endring stadfestes i påfølgende 
periode med absolutt 2/3 flertall, jamfør §15.2 Særlige endringer av reglement. Studentparlamentet 
fattet et slikt vedtak 04.06.21, og eventuell stadfesting i inneværende periode vil dermed 
vedtektsfeste forslaget. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget vedtas slik det foreligger. 
 
Vurdering fra kontroll- og organisasjonskomité 20/21:  
Kan vedtas 

  

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21-29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 



      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 
Vedlegg: Forslag til vedtektsendring 
 
Opprinnelig tekst: 
 
§1 Navn 
Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter 
studentparlamentet) 
 
 
Forslag fra arbeidsutvalget: 
 
§1 Navn 
Foreningens navn er Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter 
studentparlamentet). 
 
Foreningens samiske navn er Studeantaparlameanta UiT Norgga árktalaš universitehta. 
 
Foreningens engelske navn er The Student Parliament UiT The Arctic University of Norway. 
 
  



      
            
        
      Dato: 16.08.21 
 
 

Felles vedlegg for alle valgsaker: Retningslinjer for honorering av 
studenter i verv ved UiT 

 

 
Universitetsstyret fastsatte i styresak 19/14 følgende retningslinjer for honorering av studenter 
 
Studentrepresentanter honoreres etter medgått tid, basert på felles sats, og med de forutsetninger som 
gjelder for statlig utvalgsgodtgjørelse 

• Honorar settes til ltr. 35 i C-tabellen, som per i dag utgjør kr 170,70 per time 
• Honorar gis for medgått møtetid og én time forberedelse per møtetime 
• Samme timesats kan benyttes for arbeid utenom møter, når representanten utfører oppgaver på 

vegne av styret eller utvalget 
• Modellen skal benyttes for studentverv i fakultets-/avdelingsstyre, institutt-/senterstyre og 

tilsettingsutvalg 
• Modellen kan benyttes når studentrepresentanter deltar i andre råd og utvalg, som programstyrer, 

tilsettingskomiteer, arbeidsgrupper mv. 
• Hvert fakultet/avdeling skal administrere ordningen 

 
Situasjonen nå er at den statlige timelønnstabellen er falt bort, men Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har angitt en metode for beregning, som er timelønn = (årslønn-
OU)/1950. Det innebærer kr 191 per time. 
 
Ved spørsmål vedrørende honorering kan Arbeidsutvalget kontaktes på au@sp.uit.no 
 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møtedato: 27.08.21-29.08.21 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

mailto:au@sp.uit.no
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