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Kandidatskjemaer til konstituerende møte
Vedlagt ligger alle kandidatskjema sendt inn før frist i dag. Det har kommet inn en kandidat
etter frist i dag. Der personer har stilt, men ikke levert kandidatskjema har de bare blitt ført
opp på listen under

Arbeidsutvalget
Leder
•
•

Jonas Toft
Tobias Hjermann

Nestleder
•
•

Erling Petter Hæsken Trones
Nora Frøen

Arbeidsutvalgmedlem
•
•

Robin Johansen
Fredrik Askim

Universitetstyret
Mannlig
•
•

Ole Andreas Myhrer Smith
Victor Zimmer

Kvinnelig
•
•

Karoline Sveen
Maren Irene Gåre Bakkevoll

Samskipnadenstyret
•
•
•
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Adrian Traasdahl
Isak Wang Gustavsen
Dan Terje Nytrem

09.05.2022

Øvrige posisjoner
Ordstyrer
•
•

Daniel Hansen Masvik
Vegar Fjell

Kontroll- og organisasjonskomitéen
•
•

Karoline Sveen
Victor Zimmer

Læringsmiljøutvalget
•
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Silje Heløe Kjær-Olsen

Kandidatskjema
Leder av Studentparlamentet
Navn: Jonas Toft
Alder: 26 år
Studie: Master i
statsvitenskap
Studiested: Tromsø
E-post: jto020@uit.no
Telefon: 932 86 016

Ærede Studentparlament,
Perioden Studentparlamentet nå legger bak seg, har vært vanskelig. I tillegg til å ha
behandlet politiske saker om pandemi og krig, har vi også hatt et organisatorisk
vanskelig år, preget av hemmelighold, dårlig samarbeid og manglende dialog.
Da jeg presenterte mitt forrige kandidatur for ett år siden, snakket jeg om to
organisatoriske mål for Studentparlamentet: å sammen løfte valgdeltakelsen tilbake
til over 2000 stemmer, og å gjenopplive Studentparlamentets politiske komitéer.
Dette var mål Studentparlamentet også delte med meg, men som vi sammen aldri
fikk realisert. De politiske komitéene feilet grunnet manglende engasjement, både
fra arbeidsutvalget og komitémedlemmene selv, mens valgdeltakelsen ble lav etter
konflikt og nedprioritering.
Når jeg i år stiller meg til disposisjon som deres leder, gjør jeg det med de samme
målene som da jeg stilte som deres nestleder i fjor, men også med tre nye
organisatoriske mål:
Studentparlamentet skal ha en arena hvor det er naturlig at de som deltar i
studentdemokratiet vårt, møtes jevnlig og på tvers av lister og campus. Her
spiller de politiske komitéene en rolle, fordi de skaper både relevans, en møtearena
og samarbeid. Jeg vil fortsette arbeidet med å bygge opp våre politiske komitéer,
fordi jeg har tro på at disse vil vise oss at vi evner å samarbeide godt på tvers av
lister.

Videre vil jeg at Studentparlamentets kontor skal brukes hyppigere av andre enn
arbeidsutvalget. Dette skal være et naturlig sted for alle som ønsker å møtes for å
diskutere hva som skjer i Studentparlamentet og i studentpolitikken, og jeg ønsker at
det også skal være et sted hvor arbeidsutvalget jevnlig møter med gruppeledere, i
tillegg til de jevnlige møtene med Campustingene.
Studentparlamentet skal fatte en egen organisatorisk plattform, i likhet med
vårt politiske arbeidsprogram. Når Studentparlamentet møtes igjen til høsten, ønsker
jeg at vi skal ha et større blikk på vår egen organisasjon enn kun vårt politiske virke.
Jeg vil at vi i fellesskap setter oss noen organisatoriske mål for perioden, og sammen
sier hvor vi vil.
Studentparlamentet skal øke og vise sin relevans for alle UiT-studenter. Dette
gjør vi gjennom å sammen fronte vårt fellesskap, og gjennom å vise at vi er UiTstudentene verdig. Vi er avhengig av at flere studenter deltar i demokratiet vårt,
både gjennom å avlegge stemme i valget vårt, men også ved at vi møter dem i kraft
av vår rolle som deres representanter.
Gjennom mine drøye åtte måneder i arbeidsutvalget i perioden 21/22, har jeg fått
arbeidet med noe av vårt organisatoriske virke gjennom å ha ansvar for organisasjon
og studentdemokrati. Jeg har blant annet arbeidet med velferdspolitisk komité,
tillitsvalgthåndbok for Studentparlamentet, debattskolering, hvordan forstå
valgsystemet vårt og revidering av vedtektene våre.
Som velferdsansvarlig har jeg ledet Studentparlamentet gjennom en høstfordeling
med stor enighet i SemKom, hvor arbeidet ble gjort grundig og nøye. Jeg har fått
etablert bedre kontakt med samskipnaden enn hva som var tilfelle da jeg tiltrådte,
gjort Kafé Bodega tilgjengelig for alle studenter og deltatt aktivt i planleggingen av
en egen studenthelseundersøkelse ved UiT. Jeg har også fått være med å utforme
hvordan studentpakkene fra regjeringen skal brukes, ved å rette dem mot både linjeog interesseforeninger og studenthelse, i tillegg til å ha arbeidet for at Kraft
helsestasjon, helsestasjonen for 12 000 Tromsøstudenter, skal bestå.
Som leder, vil jeg arbeide for konkrete, målrettede tiltak for å bedre samarbeidet og
miljøet mellom oss. Jeg har tro på at samholdet vil komme gjennom felles,
forpliktende arbeid. Dette innebærer at komitéene brukes til å fremme politikk, at vi
møter hverandre for å gjøre mer enn å fatte vedtak og at vi gir beskjed når vi ser rom
for forbedring. Mitt lederkandidatur er verken en forhåndsbestemt plan eller en
beskjed om hva som skal gjøres for å komme dit, for det bestemmer
Studentparlamentet. Det er heller et mål for forbedring, og en retning for hvordan vi

kommer oss dit: et forpliktende fellesskap hvor vi ansvarliggjør hverandre gjennom
dialog og samarbeid.
Jeg tar gledelig imot de spørsmål dere har om meg og mitt kandidatur, og ser frem til
å arbeide med dere i perioden som kommer!
Godt valg!
Jonas

Kandidatskjema til leder av AU og Studentparlamentet ved UiT
Navn:
Alder:
Utdanning:
Studiested:
E-post:
Telefon:

Tobias Hjermann
27 år
Master i Statsvitenskap
Campus Tromsø
thj008@uit.no
+47 928 48 259

Ærede parlament!
Etter snart et år som deres nestleder har jeg fått den æren av å kunne jobbe tett opp med rektoratet,
Samskipnaden og andre aktører som jobber for studentene her ved UiT Norges arktiske universitet. Dette
har vært utrolig lærerikt og jeg ønsker nå å ta steget opp, da med å påta meg ansvaret som leder for
Studentparlamentet for perioden 2022/2023. Etter flere år med pandemi kan det virke som om
sosialisering og fysisk aktivitet er noe mange studenter sliter med å få praktisert når man nå ikke må
være hjemme store deler av døgnet. Jeg mener derfor at for å kunne hjelpe studenter som enten har
studert under pandemien, eller personer som nå skal begynne å studere, må man også hjelpe hverandre
i Studentparlamentet. Dette fordi jeg har et inntrykk av å være åpen og støtte hverandre er noe som ikke
står sterkest i parlamentet for øyeblikket. Åpenhet og støtte er helt essensielle trekk som vi som
studentpolitikere burde ha om vi faktisk ønsker å jobbe for studentene her ved UiT. Det er helt klart at
ikke alle kjenner alle, der dette er noe som ikke kan endres på kort tid, men det er viktig at man da legger
til rette for at flere kan bli bedre kjent med hverandre og skape gode kontaktpunkter. Dette kan skje
eksempelvis via komitearbeid innad i parlamentet og sosiale arrangement gjennom hele året.
I tillegg til å ordne opp i egne rekker mener jeg Studentparlamentet må satse på idretten, det sosiale og
tilhørighet. Ikke bare i Tromsø, men også ved alle UiT sine hovedcampus som Harstad, Narvik og
Finnmark, samt studiesteder som Kirknes, Hammerfest, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. Jeg
nevnte i mitt forrige kandidaturskjema at jeg mener UiT burde være et sosialt, inkluderende og aktivt
universitet der alle studenter skal kunne bygge sitt eget nettverk som de trives i. Dette mener jeg fortsatt.
Jeg mener det da er vår plikt som studentpolitikere å sørge for at dette blir enda mer mulig det neste året.
Dette kan gjøres på mange måter, men hovedfokuset som jeg ser på som viktigst fremover er velferd.
Det er ikke til å se bort ifra at velferden til studentene ikke har vært optimal de siste årene. Ikke fordi
man ikke har gjort det man kan for å tilby gode velferdsordninger, men fordi det er andre aktører som
ikke har studentene i like stort fokus slik som vi i Studentparlamentet har. Høy leiepris, høy pris på mat
og dermed lite penger til overs er realiteten for mange studenter. Jeg tror derfor ved å styrke dialogen
ytterligere og skape et enda tettere samarbeid med UiT, Samskipnaden, vertskommunene og NSO er
svært viktig det neste året hvis man ønsker å kunne styrke velferden til studentene enda mer.

UiT Norges arktiske universitet har utrolig mye å tilby. Med støtte fra Studentparlamentet kan man
jobbe med gode saker for studentene ved å spille hverandre gode. Engasjement og inkludering fra oss i
Studentparlament skal da kunne skape ringvirkninger og engasjement hos studentene igjen, slik at det
sosiale og aktive behovet studentene ønsker seg kan imøtekommes på en best mulig måte. Dette er noe
jeg mener vi alle her på UiT virkelig trenger nå.
Igjen ber jeg om tilliten til dere i Studentparlamentet til å lede vårt arbeid i å gjøre hverdagen bedre for
alle studentene her ved UiT. Har dere spørsmål svarer jeg gjerne!
Godt valg!
Tobias Hjermann

Kandidatskjema: Nestleder i AU ved Studentparlamentet på UiT
Erling Petter Hæsken Trones
Alder:

23 år

Studie:

Statsvitenskap

Studiested:

Campus Tromsø

E-post:

etr019@uit.no

Telefon:

904 18 911

Ærede parlament

For seks måneder siden fikk jeg tilliten av dere til å være i det nye medlemmet arbeidsutvalget. Da
visste jeg ikke hvor turbulent tiden i studentparlamentet dette semesteret kom til å bli, men det har
ikke drept mitt engasjement. Perioden i arbeidsutvalget har vært spennende og lærerikt. Og med
den kunnskapen jeg har opparbeidet ønsker jeg å utnytte til det fulle det neste året i arbeidsutvalget,
for kort tid siden ble jeg valgt til nestleder av et samlet parlamentet og stiller meg igjen tilgjengelig for
dere som nestlederkandidat til arbeidsutvalget.

Studentene kjenner ikke lenger hvem Studentparlamentet er, og hva det gjør for dem.
Hva er et studentparlament uten studentene i ryggen? Studentparlamentet skal bli synlig igjen, i
arbeidsutvalget skal jeg dette til min hovedoppgave. Uten et synlig og kjent studentparlament kan vi
se langt etter en økt valgdeltagelse ved neste valg. Vi arbeider for studentene, men vårt arbeid er
like mye å fortelle studentene hva vi gjør for dem.

Etter pandemien og isolasjonen kjenner man ikke hverandre lenger. Relasjoner er blitt til sak, og
man har ikke klart å legge uenigheter i parlamentet fra seg etter parlamentsmøter. Studentene
fortjener bedre enn hvordan parlamentet har fungert innad i det siste. Dette er et
organisasjonsproblem som jeg skal se nøye på som nestleder av studentparlamentet. Et fokus på
samhold i studentparlamentet med en selvfølge av forsoning og tillit innad i parlamentet også. Det
neste året må parlamentsmedlemmer få mulighet til å møte og bli kjent med personen bak saken
man var helt uenig om. Vi kjemper våre kamper i parlamentet, og forener oss og hyller sakene vi er
enig om resten av tiden.

Å arbeide politisk for å bedre studentenes hverdag har vært utrolig givende, og det har gitt
mersmak. Takk for at du leste mitt kandidatur, med deres tillit så skal vi få denne organisasjonen på
rett kjøl igjen.

Godt valg,
Erling Petter Hæsken Trones

Kandidatskjema: Nestleder i Arbeidsutvalget

Nora Frøen
Alder: 24 år
Studie: Medisin (4. året)
Studiested: Campus Tromsø
E-post: nfr014@uit.no
Telefon: 944 77 377

Ærede parlament!
Jeg ble en aktiv del av studentpolitikken i begynnelsen av pandemien. Det var
en tøff introduksjon inn i studentpolitikken, men det var en utrolig lærerik og
givende opplevelse å jobbe så tett med både fakultetet og studentene i en så
spesiell tid. Jeg er takknemlig over å ha hatt muligheten til å kunne jobbe for
studentene i en periode hvor dette arbeidet var både viktig og spennende.
For de som ikke kjenner meg flyttet jeg til Tromsø i 2017 for å studere medisin.
Jeg ble veldig engasjert i studentpolitikken først i 2020 da jeg startet som
økonomiansvarlig for Studentutvalget ved HelseFak. Jeg har siden vært både
nestleder og leder i SU, og jeg er veldig stolt av det styret har fått til de siste
par årene.

Min motivasjon til å stille som nestleder ved AU er et ønske om å fortsette å
kunne påvirke studentmiljøet på en positiv måte. Jeg har tro på at alle skal ha
muligheten til å finne et sted de hører hjemme på UiT, og jeg vil jobbe for at
både nye og gamle studenter skal trives. Dette er spesielt viktig nå som vi
nærmer oss slutten av pandemien, og mange nye studenter fortsatt sitter uten
et godt nettverk.
Jeg har tro på at vi kan bygge opp studentmiljøet enda sterkere enn det var før
pandemien. Jeg håper på å få muligheten til å jobbe for å oppnå det!

Godt valg!

Navn: Robin Johansen
Studie: Økonomi og Administrasjon
Studiested: Campus Harstad
Epost: robin.johansen@uit.no
Telefon: +47 412 67 226
Verv: AU-medlem
Ærede parlament, ærede alle medstudenter.

Jeg ønsker å stille til vervet som AU-medlem. Det å flytte fra Harstad og sette studiene på pause i ett
år er en avgjørelse som jeg ikke har tatt lett på, men jeg føler at jeg har et perspektiv som jeg er
overbevist om at et nytt arbeidsutvalg i Tromsø kan dra stor nytte av. Blant annet mine erfaringer
som student ved Campus Harstad er noe som kan berike arbeidsutvalgets arbeidsprosess, ved at
sakene som opptar de mindre campusene kommer på dagsorden.

Litt om meg
Jeg har erfaring med å arbeide i organisasjoner som jobber for et større mål enn oss selv, og jeg
ønsker å fortsette å jobbe med denne typen organisasjoner i det kommende året. På en arbeidsplass
som Studentparlamentets arbeidsutvalg ser jeg for meg at jeg vil passe godt inn med mine personlige
og faglige egenskaper. Kompetanse- og kunnskapsformidling står sterkt hos meg. Jeg mener vi aldri
kan anse oss selv som ferdig utlært enten det gjelder faglig eller personlig kunnskap. Ellers håper jeg
å være en ressurs som kan bringe til bordet godt humør, et vennlig smil og en stå-på-vilje til å møte
og håndtere dagens utfordringer med både (dårlig) humor og samarbeidsvilje.

Gjenskape tilliten
Jeg ønsker å etablere en grunnleggende forståelse innad i arbeidsutvalget at vi jobber for et organ
som har ulike behov, fokusområder og politiske agendaer. Nettopp av den grunn er det viktig at det
jobbes med å få tilliten til alle listene og campus-representantene. Jeg tenker at det er viktig at
arbeidsutvalget ikke passivt venter på at parlamentets medlemmer selv skal melde inn saker, men at
det gripes inn når konflikter eskalerer og omhandler følelsesmessige og personlige faktorer heller
enn sak. Alle parlamentets medlemmer ble engasjerte av samme grunn; studenters velferd. Derfor er
det viktig å respektere at alle jobber for det samme, men at prioriteringer og fremgangsmåte er ulik.
Mitt verdigrunnlag i arbeidsutvalget vil være basert på denne grunnforutsetningen.

Viktige saker
Det kommer til å bli en stor jobb å ta tak i det kommende studieåret. Flere parlamentsmedlemmer
med langt lengre fartstid enn jeg, har hevdet at ukulturen som kom frem under et ekstraordinært
møte har vært langvarig og vedvarende, noe som forteller meg at det er snakk om strukturelle og
organisatoriske problemer. Dette er noe som må tas på det høyeste alvor og som fortjener et grundig
og godt arbeid når arbeidsgruppen blir satt.

Andre viktige saker som må diskuteres i parlamentet fremover er hvordan parlamentet skal stille seg
til fortsatt NSO-medlemskap. Her har jeg inntrykk av at alle er skjønt enige om at kontingenten slik
den står per dags dato er for høy i forhold til hva UiT-studenten får tilbake fra organisasjonen.
Uenigheten oppstår rundt hva som er løsningen; få satt kontingentens beløp på dagorden innad i
NSO eller utmelding fra hele organisasjonen. Her håper jeg at parlamentet kan ha en god faglig
diskusjon.

La oss alle gå inn i det nye studieåret med intensjonen om godt samarbeid, på tvers av lister og
campus.

Godt valg alle sammen!
Med vennlig hilsen,
Robin Johansen

Kandidatpresentasjon: Arbeidsutvalget
Navn: Fredrik Askim
Alder: 21
Studie: Bachelor i Statsvitenskap (HSL)
Studiested: Tromsø
Kontaktinfo: fredrikaskim@gmail.com /
(+47) 98221878

Det siste året har mitt engasjement for studentpolitikk økt drastisk, og derfor
ønsker jeg å melde mitt kandidatur til ordinært medlem i arbeidsutvalget.
Jeg gikk inn i parlamentet tidlig i denne perioden, først som vara for
Venstrealliansen, så som fast representant, og til slutt som gruppeleder. Å gå fra
den nysgjerrige outsideren til en ansvarsperson innad i en liste på så kort tid er
ekstremt lærerikt, og har gitt meg en fantastisk innsikt i hvordan
studentdemokratiet fungerer, og hvordan jeg skal takle vanskelige situasjoner
som kan oppstå i miljøer som parlamentet, AU, og lista.
Jeg mener at jeg vil være et produktivt og verdifullt medlem av arbeidsutvalget,
der jeg vil stå på for studentenes beste. For selv om jeg i dag er representant for
Venstrealliansen, er jeg valgt inn av studentene, og da, spesielt i arbeidsutvalget,
skal jeg representere alle studentene, ikke bare de som stemte på min liste.
Det vil nok anses som en "cheesy" ting å si, men jeg brenner virkelig for
studentdemokrati. Mitt eneste mål for denne perioden i arbeidsutvalget vil være

å ha en merkbar endring på en gjennomsnittlig UiT-students hverdag, både faglig
og velferdsmessig. Om dette målet er realistisk eller ikke vil jeg ikke anse som et
problem, da det viktigste for meg er å gjøre alt jeg kan for å oppnå målet. Håper
du vil gi meg tilliten til å sitte i arbeidsutvalget!

Relevant erfaring:
• Medlem samepolitisk utvalg i ungdomsparti (2022-D.D.)
• Medlem internasjonalt utvalg i ungdomsparti (2022-D.D.)
• Gruppeleder Venstrealliansen (2022-D.D.)
• Lokallagsleder i ungdomsparti (2022-D.D.)
• Fylkesstyremedlem i ungdomsparti (2022-D.D.)
• Studentrepresentant bærekraftskomiteen (2021-D.D.)
• Studentrepresentant lærings- og miljøutvalget (2021-D.D.)

Ta gjerne kontakt om du skulle ha noen spørsmål om mitt kandidatur.
Med vennlig hilsen,
Fredrik Askim

Kandidatpresentasjon
Navn: Ole Andreas Myhrer Smith
Alder: 21 år
Fakultet: HSL
Studium: Lektorutdanning i Språk og Samfunnsfag
Studiested: Tromsø, Campus Breivika
Mail: osm003@post.uit.no
ole.andreas.smith@hotmail.com
Telefon: 97979062
Verv: Mannlig universitetsstyrerepresentant

Gjennom det siste året har jeg vært så heldig å kunne være den mannlige representanten fra
studentene i universitetsstyret. Det siste året har vært ekstremt lærerikt og morsomt.
Personlig er jeg motivert til å forandre og videreutvikle universitetet til et bedre og
fremtidsrettet universitet. For meg er studenten det viktigste og jeg vil derfor handle til deres
beste. Alle saker skal sees fra begge sider og se etter hva det beste for studentene er, uansett
sak. Jeg kommer til å fremme nytenkende forslag som kan komme universitetet til gode.
Sammen med den kvinnelige representanten fra studentene, Maren Irene Gåre Bakkevoll, har
vi fått gjennom at bo- og reisestøtte skal komme før praksisperioden, at det kom ut tydelige
beskjeder om eksamen gikk tilbake til normalt eller om studenter skulle se for seg et semester
med mer hjemmeskolerettet, og vi har startet arbeidet med å kunne få en workshop for
seksuell trakassering.
Det kommende året vil være et viktig år i universitetsstyret med en fortsettelse av arbeidet
rundt strategien. I arbeidet er det så viktig at studentstemmen skal komme inn, og i god dialog
med studentparlamentet mener jeg at vi kan ha studenter sine tanker og meninger tydelig inn i
strategien. Jeg tror derfor det vil være klokt å legge ekstra vekt på kontinuitet i styret ved

årets valg av studenter til universitetsstyret.
Det andre som vil være viktig det kommende året i universitetsstyret er tilretteleggingen av
undervisningen. Vi har gjennom de siste årene med COVID-19 fått mye lærdom om hvilke
tilrettelegginger for digital deltakelse. Jeg mener det er derfor viktig å ta med seg denne
lærdommen og for eksempel iverksette mer opptak av undervisning og/eller direktesendinger
av forelesingene.
Det siste jeg ønsker å trekke frem som viktig for det kommende året er bærekraft. Selv om
bærekraft nærmest har blitt en klisje, så er det uansett ekstremt viktig. Klimamålene nærmer
seg med stormskritt, og universitetet bør og må gå foran. Jeg ser for meg et universitet som
utdanner kompetente folk som finner nye og moderne løsninger på klimakrisa, samtidig som
universitetet er med på å dytte verden i riktig retning.
Hele kandidaturet mitt handler om at alle de som ikke har hatt en stemme på universitet skal
få en stemme, og at sammen skal universitetet bli et mer inkluderende universitet.

Mine tidligere og nåværende verv:
Mannlig representant i universitetsstyret (2021 -)
Tillitsvalgt for lektorutdanningen 8 – 13 (2019 – )
Studentrepresentant i programstyre for lektorutdanning i språk og samfunnsfag (2020 – )
Mannlig vararepresentant i universitetsstyret (2020 – 2021)
Gruppeleder for Venstrealliansen (2020 – 2021 )
Studentrepresentant i skikkethetsnemda (2020 – 2021)
Studentrepresentant i bærekraftskomiteen (2020 – 2021)
Varastudentrepresentant i instituttstyre for ILP (2020 – 2021)
Varastudentrepresentant i læringsmiljøutvlaget fra Tromsø (2020 – 2022)
Landsstyrerepresentant i ungdomsparti (2020 – 2024)
Fylkesleder i ungdomsparti (2020 – )
Skole- og fagligutvalg i ungdomsparti (2021 - )

Fylkesstyremedlem i parti (2020 - )

Ta gjerne kontakt med meg om du skulle lure på noe rundt mitt kandidatur.

Med vennlig hilsen
Ole Andreas Myhrer Smith

Ærede Parlament,
Jeg ønsker med dette kandidatskjemaet å
presentere mitt kandidatur som
studentrepresentant i Universitetsstyret. Det
er med stor ydmykhet at jeg stiller til et så
viktig verv og uansett hva vil jeg takke for at
dere leser om kandidaturet.
Jeg har vært heldig nok til å lede Studentparlamentet ved UiT i nesten ett år, jeg har også vært heldig nok til å
være forskning- og utdanningsansvarlig gjennom hele perioden foregående år. Perioden etter satt jeg som
leder av Studentparlamentet i nesten ett år. Gjennom begge disse årene har jeg fått bruke nesten all våkentid
på å jobbe for studentene ved UiT og har fått møte utallige studenter og høre om deres problemstillinger.
Det har blitt helt tydelig at kommunikasjon og informasjon er en utfordring som står sentralt hos både UiT, og
andre universiteter. Dette gjenspeiles også i mange av spørsmålene årets studiebarometer hadde om
organisering av studiene. Studentmedvirkning spiller en sentral rolle i alle ledd når det skal informeres, da det
kun er vi som har kompetansen til å si noe om hvordan dette faktisk vil mottas av studentene.
Studentombudet har i sin årsrapport flere ganger pekt på problemer som gjentas, spesielt problemer som
angår praksis ved flere studier på UiT. Vi studenter må få i gang et arbeid for å innhente nødvendig kunnskap
til å virkelig løse disse problemene, slik at fremtidens studenter ikke opplever det samme.
Studenters psykiske helse har i lang tid vært et problem vi tillitsvalgte studenter har satt fokus på. Det er et
komplekst problem som det er vanskelig, trolig umulig, å finne en kjerneårsak til, men det er likevel et arbeid vi
som universitet aldri kan avslutte. Her blir utviklingen, og resultatene, fra UiTs egne studenthelseundersøkelse
svært sentrale.
Studenters viktigste arbeidsoppgave vil som resultat av å være studenter alltid inkludere utdanningen vår.
Derfor vil det kontinuerlige arbeidet med utdanningskvalitet alltid være prioritert. Ordninger som pedagogisk
mappe og merittering av undervisere er en veldig god start, og UiT har allerede flere spennende prosjekter i
gang som UiT Talent. Dette kommer da i tillegg til det eksisterende systematiske kvalitetsarbeidet ved UiT,
hvor studentmedvirkning må spille en større rolle. Videre skal vi også gi studenter større valgfrihet i hvordan
de ønsker å legge opp sitt studie. Dette bør blant annet innebære god planlegging av timeplaner, mer på
campus, og bedre informasjon som gjerne kommer allerede før emne starter. Så skal vi på UiT alltid aktivt be
om tilbakemelding fra studentene, følge den opp med takknemlighet, og forbedre oss hvert eneste semester.
I perioden som kommer skal UiT iverksette en rykende fersk strategi, dette i en tid hvor etter- og
videreutdanning og livslang læring, samt åpen utdanning og ekstern finansiering, dette bør vi som
studentdemokrati og universitet ta en nasjonalt, og internasjonalt, ledende rolle i. Så blir det viktig å balansere
det godt slik at det kun gi positive ringvirkninger for fulltidsstudentene ved våre 13 studiesteder.
Til slutt vil jeg påpeke viktigheten av at studentrepresentantene legger mye ressurser i å orientere og høre fra
Studentparlamentet og studentutvalgene om sakene som kommer, og behandles, i det øverste organet på
universitetet vårt. Vi kan ikke forvente å bli bedre som universitet uten studentmedvirkning, og det å legge til
rette for at tillitsvalgte får sagt sitt er en essensiell del av dette.
Jeg håper dere vil gi deres tillit til meg på vegne av studentene, så lover jeg å gjøre alt jeg kan for å
representere studentene ved UiT best mulig.
Med vennlig hilsen,
Victor Zimmer
Student i Kunstig Intelligens ved Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi.
vzi002@uit.no
(+47) 903 60 492

Kjære Studentparlament,
Etter ett år som vara og flere møter i styret, er jeg klar for
å ta steget opp. Med dette kandidatskjemaet ønsker jeg å
be om deres tillit til å bli deres kvinnelige
studentrepresentant i Universitetsstyret i perioden
2022/2023.
Det siste året har vært preget av alt fra gjenåpning av
universitetet til krig. Vi har gått fra heldigitale
undervisningsformer til hybridløsninger og
hjemmeeksamener. Det å være student under korona har
vært uforutsigbart, samt vanskelig for flere. Studietiden
skal være den beste tiden for studentene, da trenger vi
forutsigbarhet. Dette ønsker jeg å jobbe med dersom jeg
får deres tillit.
SHoT-undersøkelsen er snart godt kjent for de fleste og det er ikke uten grunn den har blitt godt frontet
både i sosiale medier og på våre campuser. Store prosentandeler av studenter har i dag psykiske
problemer, og flere av dem føler seg ofte ensomme. I Universitetsstyret for den kommende perioden vil
jeg rette søkelys på denne problematikken, være alle studenters stemme og jobbe for at det skal bli mer
inkluderende å være student.
UiT - Norges Arktiske Universitet er et breddeuniversitet, og i disse dager har nå også Nordland kunst- og
filmhøgskole blitt en del av UiT. Ikke bare sikrer dette UiT et distriktstilbud innen film og kultur, men vi blir
også enda mer et universitet for alle; uansett interesser, alder og bakgrunn. Samordna opptak viser at UiT
er et attraktivt universitet, med hele 8115 søkere med oss som førstevalg, men i tillegg kunne de vise til at
det var en bekymringsfull nedgang i flere helsefaglige utdanninger. Som et breddeuniversitet i Norges
lengste landsdel må vi jobbe for å tilgjengeliggjøre utdanningene der studentene er.
Ifølge planen skal universitetsstyret vedta den nye strategien for UiT i løpet av juni. I denne strategien er
satsepunktene blant annet «De store samfunnsutfordringene». Det står i pressemeldingen at UiT skal være
nyskapende i det globale kunnskapsarbeidet med sammensatte samfunnsutfordringer. UiT må være
ledene innen innovasjon, forskning og kunnskap; spesielt om og for Arktis. Vi skal være ledende, og
studentene er nøkkelen.
Under landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon fikk jeg tillitten til å sitte i læringsmiljøpolitisk komité, som
blant annet skal jobbe med å kartlegge og rapportere institusjoners ulike tiltak for å forhindre uønsket
frafall i høyere utdanning. Med deres tillit skal jeg sørge for god dialog mellom UiT internt og med andre
utdanningsinstitusjoner. Jeg skal ta med meg nyttig kunnskap fra andre utdanningsinstitusjoner tilbake til
oss, for å se hvordan vi kan gjøre UiT til enda flere studenters førstevalg.

Med vennlig hilsen,
Karoline Sveen
Bachelorstudent i Statsvitenskap ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
ksv053@uit.no
(+47) 451 39 887

Kandidatpresentasjon Universitetsstyret
Navn

Maren Irene Gåre Bakkevoll

Alder

25 år

Studiested

Tromsø

Fakultet

Det juridiske fakultet

Studie

Rettsvitenskap

E-post

mba116@post.uit.no

Telefon

99454296

Vi er nesten 16 000 studenter på UiT og rundt 3800 ansatte. Det siste året i
universitetsstyret har jeg gjort mitt beste for at UiT er en trygg, lærerik og inspirerende plass
for alle. Jeg har jobbet frem egne ideer, tatt med meninger fra Studentparlamentet og fått
inn mange gode innspill fra helt vanlige studenter.
Sammen med Ole Andreas Myhrer Smith har vi hatt et veldig godt samarbeid med
arbeidsutvalget. Blant annet i saken jeg har brukt mest tid på det siste året, workshops om
seksuell trakassering og grensesetting, så har vi klart å få til ting som hadde vært mye
vanskeligere enn om vi ikke hadde jobbet i lag.
Jeg har og vært opptatt av en enklere studenthverdag. I vinter var det mange studenter som
slet med at bo- og reisestøtten man får i praksis kommer etter praksis. De fleste studenter
har ikke råd til store utlegg. Etter initiativ fra meg og Ole Andreas skal studenter nå få
mulighet til å få pengestøtten før praksis.
Vi har og vært opptatt av en forutsigbar og rettferdig eksamensperiode. Det har vært viktig å
tidlig avklare for studenter at det ble hjemmeeksamens i stede for vanlig skoleeksamen som
følge av korona. I tillegg jobber vi for å finne enda bedre måter studenter kan få vise fram
hva de kan.

Strategidokumentet til UiT er det viktigste grunnlaget for hvordan UiT styres. I høst gikk vi i
gang med å utarbeide ny strategi. Det har vært mye å sette seg inn i og nå er vi midt i
prosessen. Jeg tror derfor det vil være klokt å legge ekstra vekt på kontinuitet i styret ved
årets valg av studenter til universitetsstyret.
Dette er bare noen av sakene vi har jobbet med, og generelt har jeg vært opptatt av å
fremme det samiske perspektivet i både små og store saker. For meg har det siste året vært
givende og læringsrikt. Jeg er veldig motivert for en periode til, og håper jeg får den tilliten
av Studentparlamentet.

Relevant erfaring:
Medlem av universitetsstyret

Valgperioden

2021/2022
Folkevalgt i Balsfjord kommune (AP)

Høsten 2019 til

dagsdato
Folkevalgt i Troms og Finnmark fylkeskommune (AP)

Høsten 2019 til dagsdato

Bærekraftpilot ved campus Tromsø

Februar 2019- februar

2021
Representant i Studentparlamentet ved UiT

Mars 2018 - januar

2019
Listeleder for Sosialdemokratisk liste ved UiT

Mars 2018 -oktober 2018

Styremedlem i AUF i Troms, politisknestleder siste året

Februar 2016- februar

2018
Styremedlem i ungdomsråd lokalt og på fylket

Høsten 2011 – høsten 2014

Kandidatpresentasjon: Adrian Traasdahl
Navn
Alder
Studie
Studiested
Epost
Mobil

Adrian Traasdahl
24
Master i Statsvitenskap
Tromsø
adriantraa@gmail.com
41251955

Stiller til

Fast representant i samskipnadstyret

Kjære parlament!
Jeg ønsker å stille som representant i samskipnadsstyret for perioden 2022-2024!
Jeg har over flere år vært aktiv i studentpolitikken på universitetet. Og gjennom andre verv
har jeg over mange år vært engasjert i politikken. For tiden er jeg leder i LO studentene ved
UiT, og arbeider der med å skape en sosial og faglig arena for studentene på campus. Jeg har
de siste to årene vært vara i styret i samskipnaden, og mener jeg sitter inne med riktig
kompetanse for å være studentrepresentant i styret.
Jeg har tidligere vært AU medlem i Astud nasjonalt, der man jobbet opp mot Arbeiderpartiet
for å ha den beste studentpolitikken for oss unge studenter. Deltar også i lokalpolitikken
hjemme i Målselv når jeg har mulighet. Jeg har også tidligere vært nestleder i AUF i Troms.
Samlet sett mener jeg at jeg har den erfaringen som trengs for å ta samskipnaden i riktig
retning for tiden fremover. Velferd for studenter er så mangt, og jeg mener samskipnaden er
en av de viktigste aktørene for studentene på campus når det gjelder velferd, om det er
studentboliger, studentbarnehager, maten i kantinene på campus eller studentrådgivningen.
Særlig studentrådgivningen er viktig etter to år med pandemi, og jeg vil gjerne være med på
å gjøre tilbudet enda bedre.
Hvis dere har spørsmål er det bare å ta kontakt, godt valg!
Med vennlig hilsen,
Adrian Traasdahl

Kandidatrepresentasjon – Dan Terje Nytrem
Navn:

Dan Terje Nytrem

Fakultet:

Handelshøgskolen

Studiested:

Harstad

Telefon:

932 72 050

E-post:

dan.t.nytrem@uit.no

Verv:

Samskipnadsstyret

Fra høsten så skal jeg starte Samfunnsøkonomi med datavitenskap mens jeg tar en pause i arbeidet
med master innen økonomi.
Jeg har vært aktiv i studentpolitikken i hele mitt studieløp, gjennom flere studier. Jeg har erfaring fra
Samskipnadsstyret i en periode som fast medlem og en periode (nåværende) som vararepresentant.
Jeg har også erfaring med Samskipnaden i Harstad fra før sammenslåingen med UiT.
I tillegg tar jeg med meg en bred erfaring både som student og politiker, der jeg har erfaring med å ta
med meg flest mulig perspektiv i enhver sak.

Nåværende og tidligere verv:
2021-08 - Campustinget i Harstad, studentavisen Dodraugen Verv: Redaktør
2021-08 - Norges Arktiske Samskipnad Verv: Varastyremedlem
2021-08 - Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet Verv: Medlem
2019-10 - Harstad kommune, Valgkomiteen Verv: Vararepresentant
2019-10 - Harstad kommune, Kommunestyret Verv: 1. Vara for SV
2019-10 - Harstad kommune, Utvalg for Økonomi, klima og miljø Verv: Representant
2015-11 - Studentforeningen iBalanse (Studentorganisasjon ved UiT) Verv: Styremedlem
2019-02 - 2021-02 Troms og Finnmark Sosialistiske Venstreparti Verv: Styremedlem, vara
2018-09 - 2020-06 Master i økonomi og administrasjon ved UiT Verv: tillitsvalgt
2017-06 - 2020-06 KUPA Arena skole-næringsliv i Sør-Tromsregionen Verv: Deltaker
2019-02 - 2020-02 Harstad Sosialistiske Venstreparti Verv: Leder
2017-07 - 2019-06 Norges Arktiske Samskipnad Verv: Styremedlem
2017-05 - 2019-06 Campustinget i Harstad, Budsjettkomiteen Verv: Styreleder
2018-02 - 2019-02 Troms Sosialistiske Venstreparti Verv: Styremedlem, vara

2018-01 - 2019-02 Harstad Sosialistiske Venstreparti Verv: Styremedlem
2017-07 - 2018-06 Universitetsbiblioteket ved UiT Verv: Vara styremedlem
2017-01 - 2017-09 Norges Arktiske Universitet UiT Verv: Medlem av styregruppen for
Campusutviklingsplanen
2013-08 - 2017-06 Campustinget i Harstad UiT Verv: Ordinært medlem 2014-07 - 2015-06
Campustinget i Harstad UiT Verv: Nestleder
2013-08 - 2015-06 Høgskolen i Harstad institutt for sykepleie Verv: Tillitsvalgt
2014-11 - 2015-01 Karrieredagen 2015 ved Høgskolen i Harstad Verv: Medlem av prosjektgruppen

Kandidatpresentasjon

Navn: Vegar Fjell
Alder: 31 år
Studie: Master, statsvitenskap
Studiested: Tromsø
E-post: vfj006@uit.no
Telefon: 957 41 431
Verv: Ordstyrer

Ærede parlament!
Jeg stiller som kandidat til vervet som ordstyrer i Studentparlamentet. Jeg har lang erfaring fra
organisasjonslivet og styrer, primært fra politikk. Jeg har ingen lengre erfaring fra
studentpolitikken, men har møtt som vara og vært leder for Sosialdemokratene ved UiT. Mest
relevant er min erfaring som styreleder og partileder som, sammen med tillit som ordstyrer på
diverse møter, har gitt meg verdifull erfaring som møteleder. Jeg er opptatt av å være godt
forberedt og har evnen til å være streng, men rettferdig samtidig som jeg er opptatt av å skape
god stemning gjennom godt samspill med møtedeltakerne.
Relevant erfaring:
Leder Sosialdemokratene - UiT 2018-2019
Styreleder i organisasjonen Jonny Jern 2018-2020
Kommunstyrerepresentant Eidsberg kommune 2015-2019
Fylkestingsrepresentant Østfold Fylkeskommune 2015-2019

Leder Eidsberg Arbeiderparti 2016-2018
Styremedlem Østfold Arbeiderparti 2016-2018
Leder Indre Østfold AUF 2013-2014

