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Møteinnkalling til SPMX3 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 
 Dato:  Tirsdag 12. April 
 Tid:  11:00 
 Sted:  Auditorium 2, Teorifagbygget hus 1, UiT Tromsø 

 

Det innkalles med denne innkallingen til møte i Studentparlamentet. Det vil ikke være mulig å legge til saker på 
dagsorden i dette møtet. 
 
Sak 73 til 80 vil bare bli behandlet om mistillit stilt i sak 72 blir vedtatt 
 
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 28.04 
 
Grunnet sensitiviteten i saken vil det ikke være mulighet for digital deltagelse. Dette er en tungt veid beslutning, 
og selv om man alltid ønsker best mulig oppmøte, vil KOK sette personens rett til å bli hørt på en god og human 
måte høyest i denne saken. Ved behov til hjelp for reise tas det kontakt med studentparlamentets org.kons. 
 
 

DAGSORDEN 
SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE SIDE 
Fast Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak  
Sak 72 - 2122 Mistillit mot leder av studentparlamentet Vedtak  
Sak 73 - 2122 Valg til leder av studentparlamentet Valg  
Sak 74 - 2122 Valg Læringsmiljøutvalget Valg  
Sak 75 - 2122 Valg Forskningsstrategisk utvalg Valg  
Sak 76 - 2122 Valg Universitetsbibliotekets styre Valg  
Sak 77 - 2122 Valg Universitetsbibliotekets Prosjekt Valg  
Sak 78 - 2122 Valg Priskomite UiT Valg  
Sak 79 - 2122 Valg Ressursteam utdanning Valg  
Sak 80 - 2122 Valg Klagenemda Vara Valg  
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SAK 72 - 2122 Mistillit mot leder av studentparlamentet 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPMX3 
Ansvarlig: Sosialdemokratisk Liste, Venstrealliansen, Grå Liste 
Sakstype: Vedtak 

 
 

På vegne av Sosialdemokratisk liste, Grå liste og Venstrealliansen ønsker vi å stille et 1 
tilbakekallingsforslag av Leder av Studentparlamentet ved UiT, Victor Zimmer.  2 
  3 
Dette inkluderer ledervervet i arbeidsutvalget, og alle andre verv vedkomne har på vegne av 4 
Studentparlamentet og arbeidsutvalget, og som studentparlamentet har anledning til å 5 
trekke 6 
 7 
Victor Zimmer tilbakekalles fra sine posisjoner. 8 
 9 
Forlaget viser til parlamentets vedtekter jf. §5-2 tilbakekalling av representanter. 10 
 11 
Studentparlamentet har anledning til à tilbakekalle alle valgte representanter fra valg gjort av 12 
Studentparlamentet. 13 
 14 
Forslaget behandles pà et ekstraordinært parlamentsmøte innen 14 15 
dager. 16 
 17 
Orientering fra Kontroll- og organisasjonskomiteen: 18 
Leder av KOK har siden forslaget ble levert jobbet aktivt med å sikre at møtet gjennomføres 19 
på en ryddig og god måte. Dette har ikke vært en enkel prosess som følger av at en har jobbet 20 
uten grunnlag for mistilliten. Vi har også slitt med å oppdrive god dokumentasjon på hvordan 21 
tidligere parlament har jobbet med mistillit. 22 
 23 
Forslaget ble levert rett før påske som har gitt store utfordringer når det kommer til å 24 
arrangere møtet på en måte som både opprettholder personvernet til den berørte parten, og 25 
som legger til rette for at flest mulig kan delta.  26 
 27 
Grunnet at saken omhandler leder av Parlamentet har AUs rolle i saken være svært begrenset. 28 
Leder av KOK har stått for all innsamling av informasjon og forberedelse av saksdokumenter. 29 
Det er likevel tildelt visse spesifikke oppgaver til AU der det har vært naturlig. 30 
 31 
Leder av parlamentet innehar følgende verv ved tidspunkt for utsending av innkalling:  32 

• Leder Studentparlamentet UiT 33 
• Forskningsstrategisk utvalg 34 
• Læringsmiljøutvalget 35 
• Universitetsbibliotekstyret 36 
• Ressursteam utdanning 37 
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• UiTs priskomite 38 
• Campusutviklingsplanen UB 39 
• Tromsø Kommune studentutvalg 40 
• UB Prosjekt 41 
• Klagenemda (Vara) 42 

 43 
Om mistillit vedtas vil man få nyvalg til de verv hvor lov eller utnevnelse tillater det. Hvilke 44 
verv som ikke skal gjennomføres nyvalg på orienteres om på møtet. 45 
 46 
 47 
KOKs vurdering: 48 
Mistillitsforslaget er korrekt levert etter krav satt i Reglement for Studentparlamentet §5-2 49 
 50 
«§5-2 Tilbakekalling av representanter (mistillitsforslag) 51 
Studentparlamentet kan tilbakekalle alle valgte representanter fra valg gjort av 52 
studentparlamentet. Slik tilbakekalling må vedtas av studentparlamentet med absolutt flertall. 53 
 54 
Det er likevel ikke anledning til å tilbakekalle medlemmene i kontroll- og 55 
organisasjonskomitéen, eller representanter i verv hvor annet følger av lov dette reglementet 56 
viker for. 57 
 58 
Forslag om tilbakekalling må aktivt fremmes fra talerstolen under et ordinært møte og 59 
overleveres skriftlig til ordstyrerbordet av studentparlamentets representant, kontroll- og 60 
organisasjonskomitéen, eller arbeidsutvalget. 61 
 62 
Forslag om tilbakekalling behandles ved ekstraordinært møte innen 14 dager etter forslaget 63 
stilles. 64 
 65 
Det er anledning til å foreslå tilbakekalling av arbeidsutvalget. Dette gjelder både for 66 
arbeidsutvalgets enkeltmedlemmer, samt for arbeidsutvalget som helhet. Innkalling til 67 
ekstraordinært møte som følge av slikt forslag skal håndteres av kontroll- og 68 
organisasjonskomitéen. 69 
 70 
Dersom tilbakekalling vedtas skal nyvalg til vervet normalt sett gjøres på samme møte som 71 
tilbakekallingen. Om dette ikke lar seg gjennomføre, skal nyvalg gjøres på ekstraordinært 72 
møte innen 14 dager etter tilbakekallingen. 73 
 74 
Enhver tilbakekalt representant må avtre umiddelbart. Dersom vervet er honorert fortsetter 75 
honoraret i en måned etter avtredelse.» 76 
 
Vedlegg: 

1. Vedlegg 1: Signert forslag om mistillit mot leder 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Victor Zimmer tilbakekalles fra alle verv han har i kraft av utnevnelse fra 
Studentparlamentet UiT der lov tillater det. Det gjelder følgende verv: 


