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Det innkalles med denne innkallingen til møte i Studentparlamentet.
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.
Alle semesterregistrerte studenter ved UiT – Norges Arktiske Universitet kan fremme saker til dagsorden. Saker
meldes til au@sp.uit.no senest 14 dager før møtet og sakspapirer må innleveres senest fire virkedager før det er 7
dager til møtet.
Påfølgende ordinære møte er SPM11.
Saker, endringsforslag, protokolltilførsler, merknader, o.l. bes sendt til au@sp.uit.no så tidlig som mulig. Det
oppfordres til ikke å vente til møtestart.
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Orientering Leder
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM10
Ansvarlig: Studentparlamentets Leder, Tobias Hjermann
Sakstype: Orientering
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Ærede parlament,
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Det har skjedd mye i det siste, så jeg prøver å være kortfattet i min orientering. Det er nå bare
43 dager til min periode i AU er over. Det er mye som skal gjøres fremover, men jeg har stor
tro på at de viktigste oppgavene blir gjennomført og at nye AU får en god start i juli måned.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Valgresultatet for Studentparlamentsvalget
Som dere vet, var dessverre ikke listevalget til Studentparlamentet for 2022 ikke noe å skryte
av. Valgoppslutningen var bare på 4.37% der det blitt avgitt totalt 697 stemmene og 25 av
disse stemmene var blanke. Her må AU ta på seg noe av skylden da vi ikke prioriterte dette
godt nok i vår, der mye ble gjort halvveis eller ikke gjennomført. AU ser nå at for å få opp
valgresultatet er et arbeid som må startes med allerede ved semesterstart på høstsemesteret og
kontinuerlig jobbes med frem til mars måned. Med en handlingsplan om øking i
valgoppslutning som da tar for seg hele perioden på høstsemesteret og halve vårsemesteret vil
man kunne se bedre resultater enn fra valget i år. For å trekke frem noe positivt fikk
parlamentet inn en ny liste ved Pedagogikklista som fikk 2 mandater for året 2022/2023.
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Møte med AnsvarsFull
I møte med AnsvarsFull og arbeidet angående møte for hele parlamentet om bedre kultur var
Marte Seland positiv til dette og vil gjerne holde et slikt møte. Arbeidsutvalget skal jobbe tett
med Marte for å lagge opp et godt møte slik at mange av de underliggende bekymringene i
parlamentet blir diskutert på en god måte. Akkurat tid og sted for et slikt møte er ikke bestemt
enda, men vi håper på å få avklart dette så fort som mulig.
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Campustingene og SPM11
I møte med Campustingene mandag 9. mai, fant vi ut at det ikke var noen helger som passet
for et møte utenfor Tromsø. En dato som passet for alle Campustingene å delta på både
SPM11 og en eventuell sommeravslutning var onsdag 8. juni. Grunnet mye logistikk og
utgifter knyttet til et parlamentsmøte utenfor Tromsø tenker AU at SPM11 blir i Tromsø, med
sommeravslutning samme dag. Selvfølgelig er dette noe parlament bestemmer, men vi tror
dette blir enklest for alle siden det ikke er lenge til 8 juni.
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Sofaprat med kandidater til AU, US og NAS
I forbindelse med konstituerende møte 11. mai arrangerte AU den tradisjonelle Sofapraten.
Arrangementet fant sted på Studentsamfunnet Driv, der Jonas Stein var moderator og rektor
Dag Rune Olsen holdt en dialog innledningsvis og prorektor Kathrine Tveiterås var gjest. AU
synes arrangementet var godt gjennomført og man fikk frem mange gode samtaleemner for
kandidatene som stilte til Arbeidsutvalget, Universitetsstyret og Samskipnadstyret for den
påfølgende periode til Studentparlamentet 2022/2023.
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Møte med rektoratet
På rektoratsmøte onsdag 11. mai fikk deltok AU, Kathrine Tveiterås og Heidi Adolfsen. Vi
gikk gjennom Studentparlamentsvalget og Sak 61-2122 Flere navn på UiT og SP. Vi spurte
da om hva rektoratet tenkte om en mulig oversettelse på sørsamisk, lulesamisk og kvensk på
universitetet og fikk til svar at vi skal sjekke opp med administrasjonen på UiT, da muligens
med Jørgen Fossland. Dette skal jobbes med fremover i dialog med UiT og blir en sak på
SPM11.
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Konstituerende møte i Studentparlamentet
Forrige onsdag var det konstituerende møte i Studentparlamentet der vi fikk valgt nye
representanter til Arbeidsutvalget (AU), Universitetsstyret (US), Styret til Norges arktiske
studentskipnad (NAS), Kontroll- og Organisasjonskomiteen (KOK), og Læringsmiljøutvalget
(LMU). Arbeidsutvalget var på dette møte ikke arrangør, men leder for KOK ved Isak
Gustavsen. AU vil takke Isak og resten av KOK for en utrolig god innsats i alt av planlegging
før og under dette møte. Vi har skjønt det var mye som måtte på plass og dette ble utført på en
utrolig god måte. Vel gjennomført, og gratulerer til alle som stilte til valg og ble valgt inn til
de ulike vervene.
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Møte med Studentliv
Møte med Studentliv i NAS gikk ut på å få en oppdatering på hva som er blitt gjort til nå og
introdusere ny velferdsansvarlig Alexander Puscceddu til Studentliv. Studentliv jobber per nå
med få på plass en felles kalender som alle interesse- og linjeforeninger på UiT kan benytte
seg av. Dette kan dermed gjøre at flere studenter kan delta på arrangement som de ikke får
med seg på Facebook og Instagram. De ønsker at etter hvert skal dette være noe foreningene
tar eierskap til etter hvert, men at Studentliv har hovedansvaret for nettsiden.
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De forhørte seg med AU om hjelp til enklere måte for rombooking på universitetet, der man
setter av noen rom som foreningene kan booke enten via rombooking-siden eller via Outlook.
Da vil alle studenter ha tilgang til booking av disse rommene ved at studentkortene har tilgang
til disse, slik at man slipper å måtte få tilgang til disse rommene og arbeidet dette medfører på
forhånd.
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De informerte også om prosjektet Levende Campus som går ut på at dialogen mellom
studenter og faglærere på Helse-fakultetet skal bli bedre. En skal da legge opp til flere
møteplasser og sosiale arenaer skal kunne hjelpe å styrke forholdet man har til studiet og de
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som er ansvarlige. Prosjektet skal også styrke mentorordningen man har på fakultetet, siden
man har sett at dette har en positiv virkning for studentene ved Helse-fakultetet.
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Møte med NAS om «Tak over hodet»
I flere år har NAS driftet ordningen med «Tak over hodet» som er et tilbud til studenter i
boligkø der man får en madrass i Samskipnaden sine lokaler på Åsgård. Dette tilbudet har
vært et lavpristilbud som har gitt studenter mulighet til å benytte seg av ved studiestart og
frem til de har funnet et sted å bo enten privat eller i boligene til Samskipnaden. Nå blir dette
tilbudet avsluttet da hele bygget skal allokeres til annet bruk, samt at ordningen ikke i
tilstrekkelig grad møter kravene som dagens studenter har til fasiliteter og servicenivå. Da
boligsituasjonen for studenter i Tromsø ved semesterstart forventes fortsatt å være høy i
august måned ønsker Samskipnaden å få på plass et godt alternativ til studenter som ikke har
bolig i denne måneden. I samarbeid med UiT og Studentparlamentet ønsker de å samhandle
slik at man kan få på plass et godt tilbud som erstattet «Tak over hodet» ordningen. Ved å ta
kontakt med ulike hoteller og andre alternativer for overnatting ønsker Samskipnaden å bidra
til lavere overnattingspriser ved å dele på regningen studentene har om de ikke benytter seg av
Samskipnaden sine overnattingstilbud. Det er også snakk å få med Tromsø kommune på en
ny ordning, slik at studenter får en god velkomst ved studiestart. Dette arbeidet er absolutt en
prioritet AU har fremover, og som nye AU får god introduksjon i på overlapp.
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«Det er mørkt i USA nå, så jeg er glad for at jeg kunne komme hit til Tromsø hvor det
fremdeles er lyst.»
-Bill Clinton, Tidligere president i USA
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Med vennlig hilsen,
Tobias Hjermann
Leder
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
leder@sp.uit.no / tobias.m.hjermann@uit.no
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Orientering Nestleder
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM10
Ansvarlig: Studentparlamentets nestleder, Erling Petter Hæsken Trones
Sakstype: Orientering
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Ærede parlament,
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Siden forrige parlamentsmøte har vi fått inn to nye medlemmer i arbeidsutvalget de har hevet
seg rundt og kommet godt i gang med arbeide deres.
Det har vært utrolig givende for meg å videreføre informasjon og gi en god på overlapp selv
på temaer jeg ikke har hatt fokus på.
Vi har gjennomført en ny internkonstituering i arbeidsutvalget. Her er den nye
ansvarsfordelingen:
Tobias Hjermann

Leder
Karriere og arbeidsliv
Likestilling og mangfold
Studentutvalg: NT-fak

Erling Petter Hæsken Trones

Nestleder
Internasjonalisering (tett samarbeid med Kristian)
Organisasjon og studentdemokrati
Informasjon og kontakt
Digitalisering
Studentutvalg: BFE-fak, UMAK-fak
Campustinget Finnmark.

Kristian Stave

Utdanning og læringsmiljø
Fag og forskning
Internasjonalisering (tett samarbeid med Erling)
Studentutvalg: HSL-fak, Jus-fak
Campustinget Harstad

Alexander Pusceddu

Velferd
Studentutvalg: Helse-fak
Campustinget Narvik
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Studentutvalget HSL
Semesteravgiftsfordelingskomitéen har hatt et møte med Studentutvalget HSL.
Studentutvalget hadde igjen en del midler enn det de budsjetterte med til HSL- dagen, så de
ønsket å rådføre seg med AU og Semesteravgiftsfordelingskomitéen omdisponere midlene til
linjeforeninger og studentgrupper fremfor å ha det på konto eller gi det tilbake til
studentparlamentet. Semesteravgiftsfordelingskomitéen anbefalte at midlene Studentutvalget
HSL burde brukes nå og gå til studentene, for eventuell høy egenkapital ved høstfordelingen
kan gå negativt utover Studentutvalget. Denne komiteen tar dette med videre til neste års
komite og håper anbefalingen blir godt mottatt.
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Vårfordelingen
Mye av tiden siden forrige parlaments møte har gått til arbeide rundt vårfordeling til
semesteravigtsfordelingen, siden jeg har mest erfaring med fordeling har jeg hatt mye av
ansvaret før den nye velferdansvarlige var godt inne i arbeidet. Det har kommet inn mange
gode søknader fra flere engasjerte studentforeninger, men dette kan dere lese mer om i sak 76.
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Ansvarsfull
Arbeidsutvalget har hatt sitt første møte med ansvarsfull. Jeg synes det var veldig interessant
og lærerikt. Mye jeg tenker kan tas med til studentparlamentet som for eksempel et av
seminarene på avspark.
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Planlegging av SPM11/Sommeravslutning
I skrivende stund er vi godt inn i arbeidet med planlegging av SPM11 hvor det blir mange
interessante saker på dagsordenen og kanskje et noe langt møte. Men også en
sommeravslutning for hele studentdemokratiet, vi tenker vi inviterer flest mulig til denne
begivenheten. For å samle menneskene som arbeider for studentdemokratiet, som varaer, ny
liste og campusting.
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Studiestart 2022
Møte med Samskipnaden om studiestart 2022. I samarbeid med samskipnaden ser vi etter
alternativer for «Tak over hodet» ordningen som samskipnaden dessverre har avsluttet.
Hovedgrunnen til at det avsluttes er at lokalene kan ikke lenger benyttes fordi hele bygget
skal allokeres til annet bruk.
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Møte Samskipnaden helse
Jeg og velferdsansvarlig har hatt møte med Samskipnaden helse.
Vi fikk en liten oppdatering over hvor mange studenter som bruker rådgivningstjenesten
Rådgivningstjenesten har i tankene at de ønsker å relokalisering seg. De har midler til å
ansette flere rådgivere, men mangler plassen til det på Breivika hvor de er nå. Vi setter lys på
at hvis man ønsker å relokalisere seg må de huske at inngangen burde være noe skjermet for å
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ikke vise åpenlyst studenter som går til rådgivningstjenesten. Sammenlignet med andre
samskipnaders rådgivningstjeneste er vente tiden på time betraktelig bedre,
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Det har vært fortløpende arbeid på nettsiden med informasjon som er relevant. Jeg har også
fått nye kontakter til å utarbeide nettsiden enda mer.
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Til slutt så vil jeg be alle som har fått flyreise eller hotellopphold i forbindelse med
Studentparlamentet forhåndsbetalt av organisasjonskonsulenten Martin Søby sende
referansenummeret du har fått snarest.
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«“We are only as strong as we are united, as weak as we are divided.”»
- Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Rektor
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Med beste hilsen,
Erling Petter Hæsken Trones
Nestleder
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
nestleder@sp.uit.no / etr019@post.uit.no
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Orientering Utdanningsansvarlig
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM10
Ansvarlig: Studentparlamentets Utdanningsansvarlig, Kristian Stave
Sakstype: Orientering
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Innføring i AU
Første dag ble brukt til å finne debattleder og oppsetting av det tekniske på kontoret. Det har
blitt fordelt ut arbeidsoppgaver hvor jeg blant annet tar ansvaret for å være AUs
kontaktperson med Campus Harstad, Jur fak og HSL fak. Det ble da brukt tid på å kontakte
og informere disse.
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Jeg har også satt meg inn i og sett på endringer i kontor-reglementet for å gjøre både
Studentparlamentet og arbeidsutvalget mer tilgjengelig til den enkelte studenten på UiT. Der
har jeg foreslått en endring endring i Arbeidsutvalgets kontor-reglement hvor besøkstiden nå
skal bli opplyst om til alle studenter på UiT slik at AU kan møte de som er interessert i å være
aktiv på UiT.
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Handlingsplanen og prosjekt
Som første store oppgave har jeg valgt å jobbe med bedre integrering av internasjonale
studenter. Det har blitt brukt tid i dialog med internasjonale studenter som er her, med mål om
å få til de beste valgene for studentene. Denne tiden var velbrukt siden den var tilbrakt både
med studenter som er her i bare i et semester, studenter som tar graden sin ved UiT og PHD
kandidater.
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De kom med mange viktige innspill. I den første av prioriteringene til Studentparlamentet
angående dette temaet er jobben i handlingsplanen “Å legge frem en sak for
Studentparlamentet med tiltak for å skape flere møteplasser mellom norske og internasjonale
studenter.”. Da har fokuset vært på å bruke de allerede eksisterende studentorganisasjonene
som studentkorene, TSI og studentforeningene som ønsker en større internasjonal rekkevidde,
og legge til rette for at de kan nå ut til de internasjonale studentene i en større kapasitet.
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Deltakelse i Harstad
Jeg deltok i tillegg på det konstituerende møte til Campus Harstad. Det var en veldig fin
opplevelse hvor jeg fikk se på kulturen i campustinget jeg er kontaktperson for og deltok
deretter på årsmøte til studenthuset i Harstad.
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Avsluttende
Det føles også greit å skrive litt om min posisjon og omstendighetene rundt den. Den
situasjonen som gjør at jeg nå befinner meg i arbeidsutvalget gjør jeg føler et ansvar for å
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opptre på en god og hyggelig måte. Derfor ønsker jeg i denne anledningen å anerkjenne at jeg
har kommet hit på kort tid under spesielle omstendigheter og jeg opplever det som viktig at
parlamentet vet jeg er klar over det.
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«Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder.»
- Lord Baelish, Game of Thrones
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Med vennlig hilsen,
Kristian Stave
Utdanningsansvarlig
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
utdanning@sp.uit.no / kst187@post.uit.no
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Orientering Velferdsansvarlig
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM10
Ansvarlig: Studentparlamentets Velferdsansvarlig, Alexander Pusceddu
Sakstype: Orientering
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Ærede Parlament
Jeg vil først og fremst takke parlamentet for tilliten, og vil si at jeg er ydmyk over og fått
muligheten til å bidra med å bedre hverdag for studenter på UiT. Under forrige parlaments
møte (28.05.2022) ble jeg innstilt som en del av AU, og fikk etter hvert velferd som mitt
ansvarsområde. Ettersom det er svært sent ute i semesteret og mye å sette seg inn i, fikk jeg
erfart en bratt læringskurve! Heldigvis har jeg gode kolleger rundt meg som både har gitt meg
en detaljert innføring, men også bistått meg når jeg står fast. Jeg har jobbet fast siden 5. mai
og har brukt en god del tid på å lese gjennom tidligere orienteringer, e-post-korrespondanser
og tidligere vedtekter for å forbedre meg til kommende møter.
Vårfordelingen
Det første som «dukket» opp på pulten min var vårfordelingen. Her brukte Erling og jeg en
god del tid på å se gjennom de forskjellige søknadene, parallelt som resten av komiteen så på
det. Til slutt hadde vi et møte for å utveksle forskjellige tanker for hvordan vi skulle fordele
semesteravgiften til de forskjellige foreningene. Dette gikk veldig fint for seg, ettersom
samtlige var godt forberedt og bidro til en sunn diskusjon.
Studentliv
I møte med studentliv fikk jeg en innføring i noen av de utfordringene som lå bakom og
hvordan AU kunne bistå for å være med på å løse disse utfordringene. Blant annet har det
vært en nedgang i engasjement rundt foreninger, samtidig som man ønsker en mer «synlig»
aktivitetskalender. De konkrete tiltakene som ønsket å bli belyst var; mer engasjement rundt
de allerede etablerte foreningene, dette ved å vise synlighet slik at studenter ikke bare vet om
de forskjellige tilbudene, (men at de også lettere kan finne dem frem. Det andre; få til en felles
aktivitetskalender. Målet er å samle alle aktiviteter under en felles kalender. Dette forslaget vil
bli fremmet under neste møte med rektoratet
Helse-fakultetet
Møte med Helse-fakultetet 13.05.2022.
Siden jeg er kontakt-person for HelseFak ønsket jeg å bruke møte på å introdusere meg, og bli
bedre kjent med utvalget. Helsefak ønsket å finne ut hvordan de kunne søke på mer midler og
hvordan de skal disponere dette i forhold til retningslinjene. AU sin oppgave til neste gang er
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å finne ut diverse retningslinjer for hvordan man skal finansiere studentpakken. Også fremme
de forskjellige fondene man kan søke om støtte fra.
Samskipnaden
Møte med samskipnaden- kartlegging av utfordringer ovenfor studenters psykiske helse og
tilbud. Møte gikk ut på å kartlegge utfordringer ved engasjement rundt de forskjellige
tilbudene fra samskipnaden (studenters helse). Blant annet legge en plan på hvordan man kan
øke synligheten for studenter. Dette gjennom å finne en plattform der studenter ser de
tilbudene som angår psykiskhelse. Samtidig var det et ønske om ekspandere lokalene,
eventuelt flytte til et mer «sentralt sted på universitetet», slik at de får flere plasser til ansatte
og studenter. En av de større utfordringene som ble nevnt fra deres side var studenters
ensomhet. I hvertall etter korona-tilværelsen. En felles plattform vil bli diskutert med
rektoratet på neste møte.
«Life is a highway. I wanna ride it all night long.
- Rascal Flatts
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Med vennlig hilsen,
Alexander Pusceddu
Velferdsansvarlig
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
velferd@sp.uit.no / apu007@post.uit.no
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Orientering studentrepresentantene i universitetsstyret
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM10
Ansvarlig: Studentrepresentantene i universitetsstyret, Maren Irene Gåre Bakkevoll og Ole Andreas Myhrer Smith
Sakstype: Orientering

1

Kjære studentparlament!
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Først vil vi takke for tillitten for å fortsette et år til som representanter fra studentene i
universitetsstyret.
Siden sist har det vært et styremøte, som inneholdt hovedsakelig orienteringer.
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Styret hadde totalt to saker som var i offentlighet (to saker som var unntatt offentligheten).
Første av disse var en tiltakspakke for studenter og forskere berørt av krigen i Ukraina. Dette
er i hovedsak en tiltakspakke for å sikre at studenter og forskere fra Ukraina, Russland og
Hviterussland, slik at disse enten kan fortsette studiene, fortsette å jobbe eller få fortsette sitt
arbeid i Norge. Kostnaden er beregnet til ti millioner kroner. Av disse vil rundt fire millioner
hentes fra penger som er satt av til samarbeid med Russland som nå utgår. Resten har rektor
fått i oppdrag å finn dekning for innad budsjettet.
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Den andre saken var justeringer av retningslinjene for utnevning av æresdoktorer. Etter
tilbakekallelsen av æresdoktoratet til Lavrov (Russlands utenriksminister), var det et stort
ønske i styret å se på retningslinjene for utnevningen av æresdoktorer. Etter justeringene som
er gjort nå vil makthavere, typisk aktive politikere, ikke bli tildelt æresdoktorater. Likevel var
det viktig å understreke at også personer utenfor akademia som gjør viktige oppdagelser for
universitetet skal kunne bli æresdoktorer.

21
22
23
24
25
26

Orienteringene som ble holdt var:
Utforming av ny utviklingsavtale mellom KD (kunnskapsdepartementet) og UiT
Økonomisk kompensasjon for studenter i praksis
Eierskapene i aksjeselskap 2022
Status for handlingsplan for bærekraft og miljøledelse

27
28
29
30
31
32
33
34

Særlig orienteringen om økonomisk kompensasjon for studenter i praksis er viktig for
studentparlamentet og studenter generelt. Det er en sak som vi, Maren og Andreas, spilte inn
til styret for et par møter siden, og som gjorde at på bestilling fra styret så skulle rektor
utforske rundt retningslinjene for økonomisk kompensasjon for praksis. Samtidig, fra et
innspill fra formøte mellom AU (arbeidsutvalget til studentparlamentet) og
universitetsstyrerepresentantene, spilte vi inn et ønske om å se på en økning i hvor mye
universitet gir i støtte til studenter som skal ut i praksis. Vi nevnte 6000 kr som et forslag (i
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35
36
37
38
39

dag er det 4000 kr på de fleste enhetene, men 4500 kr på noen). Innspillet ble tatt positivt imot
fra resten av styret, men siden dette kun var en orienteringssak, så var det ikke noe vedtatt i
denne saken. I revidert statsbudsjett som kom samme dag som møte meldte regjeringen at de
setter av 50 millioner til økt støtte til å dekke reise- og boutgifter for helse- og
sosialfagstudenter som får praksisplass langt fra campus. Dette lover godt for økte bosatser.

40
41

Hvis noe er uklart eller det er noe som dere lurer på så er det bare å ta kontakt!

42
43
44
45

Beste hilsen
Maren Irene Gåre Bakkevoll og Ole Andreas Myhrer Smith
Studentrepesentater i universitetsstyret
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SAK 37-2122 Møteplan for vår 2022
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM10
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

1
2
3
4
5
6
7
8

Det foreslås revidering av vedtatt møteplan for Studentparlamentet semesteret våren 2022, da
for siste SPM for vårsemesteret.
Revideringen kommer etter ønske fra Studentparlamentet om et møtested utenfor Tromsø. I
dialog med Campustingene mandag 9. mai fant man ut at ingen av Campustingene kunne ta
imot Studentparlamentet sine øvrige medlemmer i juni måned. Derfor ønsker AU at møte blir
i Tromsø, noe Campustingene har sett seg fornøyd med. Sommeravslutningen vil være samme
dag.
Dato:
Torsdag 27. januar
Fredag 25. februar
Torsdag 31. mars
Torsdag 28. april
Onsdag 11. mai
Onsdag 25. mai
Onsdag 8. juni

Merknad:

Konstituerende møte
Vårfordeling
Sommeravslutning i Tromsø

Forslag til vedtak:
• Møteplanen revideres slik den legges frem i saken.

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig i forslag til vedtak.
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SAK 77-2122 Valg til Studentprestenes råd ved vara (2 år varighet)
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM10
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

1
2
3
4
5
6
7

Studentprestenes råd ønsker en student som vara til rådet. Da dette ikke ble valgt på SPM6 og
vara er etterspurt håper Arbeidsutvalget at en vara kan bli valgt på SPM10.
Studentprestenes råd møtes til vanlig 2 -4 ganger per semester og tar opp alt som er relevant
for tjenesten studentprestene yter.
Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer om honorar for studenter i verv.

Forslag til vedtak:
• [Person 1] velges til Studentprestenes råd som vara med periode 25.05.2022 –
01.02.2024
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SAK 76-2122 Studentparlamentets Vårfordeling
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM10
Ansvarlig: Alexander Pusceddu, velferdsansvarlig
Sakstype: Vedtak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Semesteravgiftsfordelingskomitéen avleverer med dette sin innstilling til Studentparlamentet
til vårfordeling av semesteravgiften for 2022. Komiteen har bestått av: Alexander Pusceddu
Henrik Kristoffersen, Erling Petter Trones, Martyna Banaszek, Petter Johansen, Monir
Martinsen Bouker (vara) og Arne Solheim Paulsen (vara).
Det ble i høstfordelingen avsatt kroner 645 000 kroner til å gjennomføre årets vårfordeling.
I forkant av fordelingen mottok en ny politisk liste 10 000 kroner i oppstartstøtte, en forening
brukte 1840 kroner i arrangementsstøtte, samt fikk de politiske listene i parlamentet til
sammen 20 000 i valgkampstøtte. Dette gjør at semesteravgiftskomiteen hadde kroner 613
160 til vårfordelingen 2022.
Totalt har Studentparlamentet mottatt søknader for støtteberettigede for kroner 681 602 til
vårfordelingen av semesteravgift. Det har i tillegg vært komiteens ønske at det avsettes nok
midler til oppstarts /arrangementsstøtte frem til neste fordeling gjennomføres.
Til grunn for behandlingen har vi sett på kriteriene som listes opp i § 7 i reglement for
tildeling av støttemidler:
§ 7. Behandling av søknader
Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Helheten i fordelingen
Budsjett
Regnskap
Økonomiske behov
Fremtidsplaner
Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger
Medlemstall
Aktivitetsnivå
Foreningens formål

16.05.2022

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Komiteen har siden søknadsfristens utløp hatt to møter for å gjennomføre behandling av
søknadene.
Det har av komitéens medlemmer blitt gjort en grundig gjennomgang av alle søknadene og
hver søknad er blitt sett i sammenheng med det totale bildet. Et ønske om at flest mulig
studenter skal tilgodeses med støtte fra semesteravgiften, kombinert med en vurdering av
søkerorganisasjonenes aktivitet, kvalitet på søknaden, og økonomiske behov er viktige
momenter som komitéen har hatt med seg underveis i arbeidet.
Arbeidet med fordelingen av semesteravgiften er et hyggelig, men også krevende arbeid.
Mange gode søknader til mange gode formål som fremmer studentaktivitet har blitt mottatt.
Vi vil samtidig påpeke at hver og en av organisasjonene er en viktig bidragsyter til studenters
velferd ved UIT Norges Arktiske Universitet. Et mangfold blant studentorganisasjonene er
viktig og det har vært en kongstanke gjennom komitéens arbeid. Under følger komiteens
begrunnelser for innstilt støtte for hver søker, samt endelig forslag til vedtak.
Leder av komiteen ønsker å takke komiteens øvrige medlemmer samt studentparlamentets
organisasjonskonsulent for et konstruktivt og godt samarbeid.
Komiteens innstilling fremgår av tabellen under. Etter tabellen følger vurderinger av den
enkelte søknad.

Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet vedtar fordeling av semesteravgiftsmidlene slik det fremkommer i
semesteravgiftsfordelingskomitéens innstilling.
Innstilling fra semesteravgiftsfordelingskomitéen:
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Foreninger:
Til fordeling:
AIESEC Tromsø
Arctic Sci-Fy
Cantus Cordis
ESN Tromsø
Grå Liste
HHT-dagen
Høyres studenter
Imladris
Let's integrate
Moderat Liste
Nakama
Skeive Studenter UiT
Sosialdemokratene - UiT
Studentforeningen Tromsø Droneracing
Studentmållaget
Svevebanen Studentspeiderlag
Tromsø Studentene Live
YATA Tromsø
Avsatte midler

18

Komiteens innstilling
kr 613 160,00
kr 10 000,00
kr 9 000,00
kr 0,00
kr 80 000,00
kr 12 000,00
kr 70 000,00
kr 18 000,00
kr 60 000,00
kr 0,00
kr 23 500,00
kr 5 000,00
kr 37 700,00
kr 25 000,00
kr 44 000,00
kr 10 000,00
kr 15 000,00
kr 85 000,00
kr 23 000,00
kr 85 960,00
kr 613 160,00

Søkesum
kr 10 000,00
kr 9 000,00
kr 8 000,00
kr 98 000,00
kr 18 000,00
kr 100 000,00
kr 30 000,00
kr 69 000,00
kr 60 000,00
kr 23 500,00
kr 5 000,00
kr 37 700,00
kr 30 000,00
kr 56 402,00
kr 10 000,00
kr 20 000,00
kr 130 000,00
kr 35 000,00

Sist innvilget
kr 20 000,00
kr 8 500,00
kr 50 000,00
kr 18 000,00
kr 50 000,00
kr 40 000,00
kr 40 000,00
kr 10 000,00
kr 18 000,00
kr 5 000,00
kr 38 600,00
kr 12 000,00
kr 37 500,00
kr 5 000,00
kr 15 000,00
kr 80 000,00
kr 30 000,00
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56

AIESEC Tromsø

57

Søkt om: 10 000kr

58

Innstilt: 10 000kr

59

Søknaden er detaljert og oversiktlig. Komiteen ser ingen mangler ved søknaden, og har valgt

60

å innstille AIESEC for den fulle søkersummen. Godt planlagt aktivitetskalender, ønsker å

61

bruke hele støtten på studentgruppen.

62
63

Arctic Sci-Fy

64

Søkt om: 9 000kr

65

Innstilt: 9 000kr

66

Komitéen er glade for at studentorganisasjoner som Arctic Sector eksisterer på UiT Norges

67

Arktiske Universet. Mangfold og kreativitet blant studentorganisasjoner er noe som komitéen

68

verdsetter høyt og komitéen innstiller derfor på 9 000.- som er søkersum.
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69
70

Cantus Cordis

71

I forhold til «§3.1 Tiltak som ikke er støtteberettigede» i «Reglement for tildeling av

72

støttemidler» oppfyller ikke foreningen kravet til å være støtteberettiget.

73

§3.1 Tiltak som ikke er støtteberettigede
•

74

Driftsstøtte til Linjeforeninger og tilsvarende med tydelig fakultetstilhørighet, da disse

75

skal behandles av vedkommende Studentutvalg. Unntak kan likevel gis for at nye

76

linjeforeninger kan søke Studentparlamentet om oppstartsstøtte.

77
78
79

ESN Tromsø

80

Søkt om: 98 000kr

81

Innstilt: 80 000kr

82

Foreningen har sendt inn en oversiktlig og detaljert søknad, de viser en etablert plan for

83

fremtidig arrangementer. Komiteen har sett arbeidet ESN legger ned for internasjonale

84

studenter og mener dette er en gunstig økning fra det de fikk i fjor.

85
86

Grå Liste

87

Søkt om: 18 000kr

88

Innstilt: 12 000kr

89

Forening er en av fem politiske lister som stilte til valg under årets parlamentsvalg. Det er for

90

komiteen en styrke at man har et aktivt og engasjerende studentdemokrati her på UiT- uansett

91

politisk-tilhørighet. Foreningen har sendt inn en god søknad hvor mye arbeid er lagt ned.

92

Foreningen har en relativ høy egenkapital på det grunnlaget mener komiteen den fulle

93

søkesummen ikke når opp til kriteriet om økonomisk behov.

94
95

HHT-dagen

96

Søkt om: 100 000kr

97

Innstilt: 70 000kr

98

Foreningen har sendt inn en nokså god søknad, komiteen skjønner godt hva formålet er.

99

Komiteen bemerker seg at budsjettet og regnskapet foreningen har sendt inn forklarer noe

100

uklart hvor inntektene deres kommer fra og hvor my de får fra ulike aktører.
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101
102

HHT-dagen gjør et viktig arbeid for å skape relasjoner mellom næringsliv og studentene, men

103

føler konseptet er relativt likt “Håp i Havet” som er under samme fakultet. Komiteen synes

104

20 000 koner er en god økning fra det de ble tildelt i fjor, og mener også at HHT-dagen har et

105

stort potensial til å innhente de resterende pengene på egenhånd.

106
107

Høyres studenter

108

Søkt om: 30 000kr

109

Innstilt: 18 000kr

110

Foreningen har sendt inn det de skal, men i flere forskjellige filer som komiteen mener

111

problematisk. Komiteen synes søknaden er ganske mangelfull og veldig kort. Foreningen har

112

en relativ høy egenkapital på det grunnlaget mener komiteen den fulle søkesummen ikke når

113

opp til kriteriet om økonomisk behov, og innstiller med det på 18 000 kroner. Partipolitiske

114

foreninger har generelt en veldig begrenset målgruppe.

115
116

Imladris

117

Søkt om: 69 000kr

118

Innstilt: 60 000kr

119

Komitéen syns det er positivt at studentorganisasjoner som Imladris eksisterer på UiT Norges

120

Arktiske Universet. Mangfold og kreativitet blant studentorganisasjoner er noe som komitéen

121

verdsetter høyt. Foreningen har sendt inn en søknad hvor mye arbeid som er lagt ned, noe

122

komiteen ser positivt på. Komitéen er imponert over antall medlemmer og den aktiviteten

123

Imladris har hatt over tid, og føler den innstilte summen er en god økning fra det de fikk i fjor.

124
125

Let's Integrate

126

KOK vurderer organisasjonen ikke støtteberettiget.

127

Denne vurderingen er gjort i henhold til §3.1 punkt 1 og 2 i Reglement for støttemidler

128

•

Studenttiltak arrangert av andre enn studenter ved UiT Norges arktiske universitet

129

•

Foreninger som ikke har tilhold ved UiT og/eller ikke er studentorganisasjoner.

130
131

Foreningen virker ikke til å ha sin hovedaktivitet knyttet opp mot UiT og dets studenter. Da

132

man ikke har fått oversendt medlemslister vil det være vanskelig å si noe om antall studenter i
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133

foreningen. Siden bare to av åtte på årsmøte er studenter er det også vanskelig å se en direkte

134

innflytelse fra studenter i foreningen.

135
136

Deres egen beskrivelse av virksomheten varierer mellom Brønnøysund og deres egen nettside,

137
138

«Vi er en en non-profitt organisasjon som ønsker å hjelpe innvandrere og internasjonale

139

studenter med å utvikle sine norske kunnskaper og ferdigheter.» -Hentet fra deres nettside

140
141

«Aktiviteter retter seg mot det humanitære arbeidet hvor det er integreringsarbeid som

142

fokuserer på målgruppens språklæring og sosiale kulturelle interaksjon. Vi fokuserer også på

143

målgruppens personlig endring, integrering og vekst i norsk kontekst. Vi tilbyr dermed

144

norsktrening, NLP coaching og rådgivning ifht. utdanning og karrièrevalg.» -Hentet fra

145

enhetsregisteret.

146
147

Da man har to ulike virksomhetsbeskrivelser, har KOK valgt å legge utklipp fra Brønnøysund

148

til grunn.

149

I dette kommer det ikke frem ett klart studentengasjement hverken av eller for studenter.

150

Moderat Liste

151

Søkt om: 23 500kr

152

Innstilt: 23 500kr

153

Forening er en av fem politiske lister som stilte til valg under årets parlamentsvalg. Det er for

154

komiteen en styrke at man har et aktivt og engasjerende studentdemokrati her på UiT- uansett

155

politisk tilhørighet. Søknaden til Moderat Liste er svært oversiktlig og detaljert, derfor

156

komitéen innstiller derfor på 23 500.- som er søkersum.

157
158

Nakama

159

Søkt om: 5 000kr

160

Innstilt: 5 000kr

161

Komiteen har valgt å innstille kr 5.000 til Nakama. Nakama er en av de organisasjonene som

162

bidrar til mangfoldet her på UiT og de bruker midlene sine godt. Komiteen ser ingen

163

utfordringer ved å innstille hele søkersummen for organisasjonen.

164
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165

Skeive Studenter UiT

166

Søkt om: 37 000kr

167

Innstilt: 37 000kr

168

Søknaden er detaljert og oversiktlig. Komiteen ser ingen mangler ved søknaden. Mangfold og

169

kreativitet blant studentorganisasjoner er noe som komitéen verdsetter høyt. Søker om mindre

170

enn i fjor som viser en god forståelse på økonomi og hva de trenger. Komiteen har med det

171

valgt å innstille Skeive studenter for den fulle søkersummen.

172
173

Sosialdemokratene – UiT

174

Søkt om: 30 000kr

175

Innstilt: 25 000kr

176

Forening er en av fem politiske lister som stilte til valg under årets parlamentsvalg. Det er for

177

komiteen en styrke at man har et aktivt og engasjerende studentdemokrati her på UiT- uansett

178

politisk tilhørighet. Sosialdemokratene har sendt inn en god søknad. Detaljert, oversiktlig

179

regnskap og budsjett. Komitéen innstiller derfor på at sosialdemokratene burde få 25 000

180

kroner bakgrunn at de starter med ingen egenkapital.

181
182

Studentforeningen Tromsø Droneracing

183

Søkt om: 56 402kr

184

Innstilt: 44 000kr

185

Komiteen ser at foreningen ikke har tatt til seg eventuelle bemerkninger fra tidligere

186

fordeling. Lite arbeid er lagt i søknaden, i realiteten bare kopiert fjor årets søknad.

187

Droneracing er en dyr aktivitet, der komiteen anbefaler foreningen å se på muligheten for

188

egenandel. Likevel er dette en fremtidsrettet og unik forening som komiteen mener har stort

189

potensiale.

190
191

Studentmållaget

192

Søkt om: 10 000kr

193

Innstilt: 10 000kr

194

Komiteen synes at dette er en viktig forening for UiT og viser mangfoldet av

195

studentforeningene noe komitéen verdsetter høyt. Det er i våres oppfatning viktig for UiT at

196

slike studentorganisasjoner som Studentmållaget eksisterer. Komiteen er veldig fornøyd med
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197

arbeidet lagt ned i søknaden og formålet til denne foreningen. Komitéen innstiller derfor på

198

10 000.- som er søkersum.

199
200

Svevebanen Studentspeiderlag

201

Søkt om: 20 000kr

202

Innstilt: 15 000kr

203

Foreningen har sendt inn en nokså god søknad med planlagte aktiviteter. Regnskapet fra de

204

tidligere årene er godt redegjort for- høy transportutgift, kan kuttes ned. Ellers ingen store

205

bemerkninger på søknaden. Innvilges 15 000kr

206
207

Tromsø Studentene Live

208

Søkt om: 130 000kr

209

Innstilt: 85 000kr

210

Detaljert søknad, overordnet mål om å etablere et bedre kulturliv-tilbud til studenter.

211

Resultatregnskapet er noe uklart med mangler, men er forståelig på grunn av nytt

212

regnskapsprogram.

213

Komiteen mener foreningen har et stort potensiale til å finne flere aktører i Tromsø og UiT

214

hvor de kan få inntekter fra. Foreningen har ikke sendt inn årsmøteprotokollen, noe de har gitt

215

signal på at de skulle.

216
217
218

YATA Tromsø

219

Søkt om: 35 000kr

220

Innstilt: 23 000kr

221

Foreningen er en av få søkere med internasjonal-tilhørighet og belyser utenrikspolitiske

222

relasjoner. Søknaden er vel formulert og detaljert, aktivitetskalenderen for 22/23 er nøyaktig

223

beskrevet. Det er komitéens oppfatning at denne organisasjonen driftes på en fornuftig og god

224

måte. YATA har gjort seg bemerket med en god aktivitet, avholdt agrementer på flere steder

225

og har interessante foredrag som fenger både studenter og andre. Foreningen har en relativ

226

høy egenkapital på det grunnlaget mener komiteen den fulle søkesummen ikke når opp til

227

kriteriet om økonomisk behov. De mener også selv at de har potensiale til å finne inntekter

228

andre steder.
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25

