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Møteinnkalling til SPM3 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet
Dato: 21.10.2021
Tid: 17:00
Sted: Auditorium 2, Teorifagbygget Hus 1, UiT Tromsø

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 møtedato er 11. november.
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Orientering Leder
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Studentparlamentets Leder, Victor Zimmer
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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

Ærede Studentparlament,
Arbeidsutvalget har hatt en travel periode siden forrige møte og det har vært mange saker
utenom det vanlige. Vi jobber aktivt med politikken dere har vedtatt og vi prøver å legge opp
til at dere er involvert og har så mye innsikt som overhodet mulig.
Studentparlamentets sak og resolusjon (SAK 26-2122 & 27-2122)
Ved forrige møte vedtok dere en sak som oppfordrer arbeidsutvalget til å sette av tid til å
påvirke regjeringsforhandlingene, samt kritiserer NSO for arbeidet under
Stortingsvalgkampen. Dere vedtok også en resolusjon med deres prioriteringer som fokuserte
på praksis og studentboliger.
Arbeidsutvalget har tatt saken til etterretning og satt av tid til å påvirke
regjeringsforhandlingene. Resolusjonen har vi behandlet slik vi på Avspark lovet å behandle
resolusjoner, den ble pressemeldt bredt. Pressemeldingen ble plukket opp av iHarstad og
Altaposten, noe vi anser som en suksess. Arbeidsutvalget har lært til senere pressemeldinger
at det er en god idé å legge ved passende bilder og tar det med oss til fremtidige resolusjoner,
og oppfordrer selvfølgelig Studentparlamentet til å foreslå bilder for oss dersom dere ønsker
det.
Kritikken til NSO er levert og mottatt, det ble gjort tidlig dagen etter møtet.
Regjeringsforhandlingene
Arbeidsutvalget har ikke erfaring eller kompetanse til å påvirke regjeringsforhandlingene,
men har forsøkt å være i kontakt med partiene som har forhandlet og har videreformidlet
Studentparlamentets prioriteringer.
Videre har vi brukt tiden på den mest effektive samarbeidspartneren Studentparlamentet har
for å påvirke nasjonalt, nemlig UiT – Norges Arktiske Universitet og Norges Arktiske
Samskipnad. UiT har tydelig kommunisert våre ønsker innenfor praksis og vi er glade for å se
at det er tatt med videre i kommunikasjonen. I skrivende stund er ikke regjeringsplattformen
klar, men vi håper å se spor av styrkede støtteordninger for praksis i plattformen.
Studentboliger er Samskipnaden allerede engasjert i sammen med Samskipnadsrådet så bedre
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vilkår for bygging og renovering som gjør at det er mulig å bygge enda flere studentboliger er
enda en ting vi vet er kommunisert og håper å se i regjeringsplattformen som kommer.
Studentparlamentet kunne selvfølgelig vært enda mer synlig selv, det tar jeg selvkritikk på,
men med begrensede ressurser tror jeg vi har gjort en god prioritering for å oppnå våre felles
mål. Så ønsker jeg oppfordre Studentparlamentet til å vurdere om vi kan sette av mer
ressurser til nasjonal påvirkning på vegne av studentene, selv om jeg vet det alltid er
begrensede ressurser. Dette fordi jeg tror mangel på tid var den virkelige begrensingen fra økt
synlighet fra vår side.
Studentutvalget i Tromsø kommune
Leder og Velferdsansvarlig sitter i kommunens studentutvalg. Ved forrige møte var det tre
større saker: Samarbeid mellom næringslivet og UiT, Helsestasjonen ved Kraft
Universitetshelsesenter, og Legevakten i Tromsø.
Samarbeid mellom næringslivet og UiT er et innspill som kommer fra en arbeidsgruppe
studentutvalget satte ned tidligere i år. Innspillet er i all hovedsak et veldig positivt bidrag
som setter forventninger til UiT, kommunen, og næringslivet for å øke kontakten mellom
studenter og arbeidslivet. Likevel hadde vi noen ønsker om endringer på punkter som virket å
ville forplikte UiT og våre fakulteter i sitt arbeid, våre ønsker til endringer ble godt mottatt
selv om kommunen kanskje ikke helt tror på argumentet om at «vi ikke bare utdanner for
nåtiden, men også fremtiden».
Helsestasjonen på Kraft Universitetshelsesenter var det Eline, fagsjef helse hos
Samskipnaden, som innledet. Det er en dyster sak der helsestasjonen etter nasjonale endringer
har blidt nødt til å søke sine midler sammen med kommunens helsestasjon. Kommunen har
fått tildeling, men har ikke prioritert helsestasjonen ved Kraft. Studentparlamentet gjorde det
tydelig at Studentutvalget bør ha helsesenteret som en høy prioritet. Konklusjonen ble at leder
for Studentutvalget går i dialog med Helse og Omsorg i Tromsø kommune. Det virker som en
god løsning og vi håper på positiv oppdatering ved neste møte i utvalget.
Legevakten ønsket innspill på ny plassering ved utvidelse av legevakten. Studentparlamentet
og Studentutvalget som helhet spilte inn at den beste plasseringen er dagens plassering på
Universitetssykehuset Nord-Norge som er rett ved UiT campus Tromsø i tillegg til å være et
knutepunkt for kollektivtransport. Hva angår andre plasseringer ble det spilt inn at god
tilknytning til kollektivtransporten er spesielt viktig i en vertskommune.
Dekanmøtene
Studentparlamentet deltar på dekanmøtene sammen med rektoratet og dekanene hver mandag.
Hovedsakelig deltar leder også har vi fått muligheten til å ta med en annen fra arbeidsutvalget
når sakene er relevante for deres arbeidsområde. Det er ikke voteringer i utvalget så i de fleste
tilfeller møter kun jeg.
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Dessverre har jeg bare hatt mulighet til å delta på ett av tre møter som har vært siden sist, men
nestleder har deltatt i mitt sted. Studentparlamentet har møtt ved hvert eneste møte.
Sakene har i all hovedsak vært orienteringssaker, men det er veldig givende at
Studentparlamentet er orientert om saker som beveger seg.
Internrevisjon av undervisningskvalitet, koronarestriksjoner og senere gjenåpning, og livslang
læring er de sakene vi har hatt mest innspill på. Vi deltar i møtene med en ambisjon om at
Studentparlamentet er oppdatert, samt med håp om å kunne by på erfaringer og kunnskap som
er til nytte for utvalget.
FAKS arrangement
Studentforeningen for alle konservative studenter (FAKS) holdt onsdag 22. september er
arrangement på UiT der de hadde et foredrag med Truls-Olufsen Mehus fra KrF.
FAKS søkte om arrangementsstøtte under 5000 kr til arrangementet tidligere i høst. Første
søknaden innstilte semesteravgiftsfordelingskomitéen på å avslå grunnet mangler i søknaden,
arbeidsutvalget fulgte innstillingen. FAKS søkte deretter på nytt med en mer utfyllende
søknad, semesteravgiftsfordelingskomitéen leverte en innstilling på å innvilge støtte og
arbeidsutvalget fulgte innstillingen. FAKS sitt arrangement fikk arrangementsstøtte av
Studentparlamentet.
Arrangementet engasjerte og provoserte flere og både UiT og Studentparlamentet mottok
henvendelser fra noen studenter og ansatte med ønske om å forby arrangementet fra UiT sine
lokaler. Vi mottok også et brev fra leder nasjonalt av organisasjonen FRI som også oppfordret
UiT til å avlyse arrangementet.
UiT sendte i første omgang beslutningen til Studentparlamentet, men arbeidsutvalget har en
forståelse av at det ikke er ønskelig fra Studentparlamentets side at vi har ansvar for hva som
tillates på våre campus. Saken ble sendt tilbake til UiT og endte hos rektoratet.
Studentparlamentet har selvfølgelig likevel forsøkt etter beste evne å svare studenter som
etterspør informasjon.
Rektoratet tok kontakt med Studentparlamentet under behandling av saken og det var en felles
enighet om at UiT skal ha et høyt tak for meningsskjæring, ytringsfrihet, og studentaktivitet.
Det ble besluttet at UiT ikke vil forby arrangementet, med hovedfokus på at alle studenter og
studentforeninger er ønsket at bruker campus. Det er forståelse for at foredraget provoserer og
kan gjøre berørte ukomfortable, men ytringsfriheten står spesielt sterkt på et universitet. UiT
og Studentparlamentet har samtidig valgt å fokusere på UiTs handlingsplan for likestilling,
mangfold og inkludering i all kommunikasjon for å understreke at alle studenter er velkomne
hos UiT.
Studentparlamentet har blitt kontaktet av medier rundt saken, da spesielt medier vi ikke
tradisjonelt uttaler oss i. Document.no tok først kontakt og senere også Norge IDAG.
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Artiklene kan finnes her og her. Jeg føler Studentparlamentet har blitt riktig representert i
begge sakene.
U5-samling hos NMBU på Ås
Den andre U5-samlingen i min periode ble gjennomført hos NMBU på Ås. Denne gangen var
det lagt opp til «Big U5» som innebærer at hele arbeidsutvalget fra de fem U5 universitetene
(UiT, UiB, UiO, NTNU, NMBU) deltok. I tillegg hadde for første gang NTNU med stedlig
ledere og vi på UiT hadde med campustinglederene.
U5 fortsetter å være et svært nyttig nettverk for UiT etter min erfaring. Studentdemokratiene
ved de andre fire universitetene har lignende problemstillinger som oss og det gir mer
verdifull erfaringsutveksling enn f.eks det vi ofte har i NSO med medlemslag i veldig
forskjellige situasjoner. U5 holder også et svært høyt faglig nivå til studentpolitisk samling å
være og jeg tror både arbeidsutvalget og campustinglederene lærte mye om alt fra studiestøtte
og studentforeninger til kvalitet i utdanning og forskning.
Vi har knyttet en del nye kontakter innad i U5 og håpet er selvfølgelig at dette medfører økt
kontakt løpende gjennom året og at det videre gjør oss mer effektive, samt gir bedre innsikt.
Jeg ledet en faglig bolk på hva U5-nettverket er og det virker som vi alle er enige om at vårt
hovedformål er erfaringsutveksling. Tidvis kan vi også besvare høringer eller delta samlet i
det offentlige ordskiftet. Nettverket er ikke en allianse og selv om vi ofte har samme syn på en
del saker i NSO skal det ikke bli en lukket allianse der, det skal heller ikke være grunnlag for
valgteknisk samarbeid.
NSO ledersamling på Vika Atrium i Oslo
NSO arrangerte periodens første ledersamling helgen samme uke som U5-samlingen så jeg
dro rett videre fra Ås til Vika Atrium i Oslo sammen med de andre U5 lederene.
Det faglige innholdet var det i all hovedsak sekretariatet i NSO som sto for. Det var noen
foredragsbolker, men det var også lagt opp mye tid til erfaringsutveksling mellom
medlemslagslederene. Så var det i tillegg satt av noe tid til diskusjon i plenum.
Det begynte med foredrag om regjeringsforhandlinger og statsbudsjett, et veldig godt
foredrag. Videre hadde vi også et eksternt foredrag om likestilling, mangfold og inkludering.
Det var godt foredrag, selv om det til tider var svært politisk ladet.
Erfaringsutveksling i NSO er noe vi brukte mye tid på. Det er merkbart at institusjonene og
studentdemokratiene er svært ulike innad i NSO og det gjør mye erfaringutveksling svært
redusert i verdi. Likevel har vi endt opp med god kontakt med BI ang. studentidrett så det tas
absolutt med videre.
Diskusjonen var veldig åpen og NSO satt ikke noen rammer for hva som skulle diskuteres.Fra
UiT fikk jeg snakket mye om desentralisering, gjenåpning, og utdanningskvalitet. NTNU
snakket en del om utdanningskvalitet og studentfrivillighet, og BI om studentidrett.
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Arctic Five samarbeidet
Arctic Five «Students team» har avholdt sitt første møte og jeg har blitt orientert av
sekretariatet om at UiTs forrige leder har vært «chair» for A5 students team, men at dessverre
kun avholdt ett møte i fjor. Jeg har fått vervet som «chair» i arv da det kun var UiT og Oulu
som møtte.
A5 samarbeidet virker som et veldig viktig felleskap som kan gi studenter ved UiT en viktig
arktisk tilknytning som styrker den arktiske profilen til UiT. Jeg kommer til å ta oppgaven
som «chair» svært seriøst og har allerede sendt et appendix til Rectors Council i A5 med et
par utfordringer rundt student team. Som «chair» møter jeg også i A5 rectors council.
NOKUT pilotprosjektgruppen
I prosjektgruppen for NOKUTs pilot har vi jobber videre med å analysere hvordan
tilsynsprosessen til NOKUT kan organiseres for å maksimere merverdien for institusjonen.
Den mest konkrete anbefalingen har vært at NOKUT legger opp til rapporter som ikke bare
peker på feil, men også i større grad peker på ting som er på rett vei. NOKUT har også en
unik evne til å se når institusjoner har sammenfallende problemstillinger eller opplever noe
andre institusjoner har «løst» tidligere.
Endring av størrelse og sammensetning for fakultetsstyret ved Helsefak.
Fakultetsstyret ved Helsefak vedtok en anmodning til universitetsstyret om en endring av
fakultetsstyret fra 15 til 11 medlemmer, da med en endring fra 3 til 2 studentrepresentanter.
Saken ble behandlet som en fullmaktssak hos rektor og Studentparlamentet fikk muligheten til
å komme med innspill.
Studentparlamentet noterte seg at forslaget innebar under 20% studentrepresentasjon og tok
kontakt med studentutvalget ved Helsefak. De ga oss forståelse om at forslaget om endring
var vedtatt mot to studentrepresentanters stemme. De ønsket heller et fakultetsstyre med 13
medlemmer, hvorav 3 studentrepresentanter. Studentparlamentet ga deretter innspill om at vi
ikke ønsket endringen og la opp til det alternative forslaget. Vi presiserte tydelig at
studentrepresentasjon under 20% ifølge uhl. må vedtas enstemmig i det delegerende organ,
Universitetsstyret.
Resultatet ble en endring av fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet til 13
medlemmer, hvorav 3 studentrepresentanter.
NSO på DAX18 i anledning gjenåpning
NSO var tirsdag 28. september på dagsnytt 18 sammen med Forskning og Høyere
Utdanningsministeren og prorektor utdanning ved UiO. Teamet var gjenåpning og digitale
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forelesninger. KD viste lite forståelse for situasjonen institusjonene står i og ba om en
fullstendig gjenåpning. NSO virket å støtte dette helt ut.
Studentparlamentet har som vanlig et godt samarbeid med UiT og har deltatt i planleggingen
av høstsemesteret. KD kom ikke med noen forpliktelser rundt gjenåpning da, og grunnet
usikkerheten som rådet da alt ble planlagt ble det planlagt for nok et hybridsemester.
Studentparlamentet foreslo å planlegge for begge scenarioer, men fikk en forståelse av hvor
mye det krever og hvordan det verre planlegging for begge scenarioer ved det første
høstsemesteret i koronatiden.
NSO sine uttalelser på vegne av studentene nådde også UiT så arbeidsutvalget har presisert
ovenfor både rektoratet og avdeling for forskning, utdanning og formidling at dette ikke
representerer Studentparlamentet.
Middag med rektoratet
Arbeidsutvalget ble nødt til å avlyse et møte med rektoratet, men de ønsket å finne et nytt
møtetidspunkt. Det er selvfølgelig vanskelig å finne tidspunkt på arbeidsdagen som passer
alle i rektoratet og arbeidsutvalget så de inviterte på middag.
Arbeidsutvalget takket selvfølgelig ja og jeg tror det var en god opplevelse å kunne snakke
om studentsaker i en noe mindre formell situasjon. Samarbeidet med rektoratet virker for meg
å være eksemplarisk så langt.
Styringsgruppen for Norge2030
Styringsgruppen for Norge2030 har hatt sitt siste møte og avlevert to rapporter om veien
videre. Arbeidet har vært todel: et innspill til langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning, og et innspill til UiTs neste strategi.
Studentene har vært representert hele veien også i arbeidsgruppene. Det har medført at begge
rapportene bærer preg av Studentparlamentets politikk og studenters synspunkt selv om de
kanskje er i overkant forskningstunge.
Møte med NSO AU vedrørende kritikk fra Studentparlamentet
Arbeidsutvalget møtte Leder, Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig og en fra sekretariatet i
NSO 8. oktober vedrørende kritikken Studentparlamentet leverte. Møtet tok en del tid å få satt
opp da kritikken ble levert rett før U5-samling og NSOs ledersamling, deretter var NSO
opptatt en god stund.
Møtet gikk bra, kritikken er mottatt av NSO og de har forstått hvorfor den kommer. De virker
selv å ønske at studentsaker var mer synlige under stortingsvalgkampen.
Rektors ledersamling
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Jeg deltok i år på rektors ledersamling 5. – 6. oktober på Clarion hotel The Edge. Det er en
samling der alle ledere, både administrative og faglige på UiT er invitert og vi var omtrent
120 personer.
Innholdet er selvfølgelig rettet mot lederene på universitetet og det kan ikke forventes at det er
relevant for ledelse i Studentparlamentet. Likevel er det veldig givende å få se hva UiT ønsker
å oppnå gjennom sin ledelse.
Det ble dedikert en del tid til arbeid med UiTs neste strategi, noe jeg deltok aktivt i. Det er
satt opp diskusjonssak til møtet om dette, men kort oppsummert snakket vi om hvor UiT er i
dag og hva som er bra, samt hva som må bli bedre. Det er tydelig at den forrige strategien,
«Drivkraft i nord», har truffet godt på mange punkter og det er mye vi skal ta med oss videre.
Studentutvalgene
Arbeidsutvalget har nå fordelt kontaktansvar for studentutvalgene på samme måte som for
campustingene. Baktanken er at det gir bedre dialog enn det vi har hatt tidligere år ved å
invitere alle studentutvalgene til et felles møte i måneden. Vi har lagt vekt på at man ikke bør
ha ansvar for eget fakultet av hensyn til objektivitet.
Jeg har dermed ansvar for kontakt med studentutvalgene ved Helsefak og HSL.
Møte med Campustingene
Møtene med campustingene kom noe sent i gang i år, det beklages, men nå har vi en fast
møterekke med møter hver tredje uke. I tillegg legger arbeidsutvalget opp til at
kontaktpersonene besøker campustingene minst to ganger per semester.
Ansettelse av ny organisasjonskonsulent
Jeg er involvert i prosessen med ansettelse av ny organisasjonskonsulent sammen med Randi i
Samskipnaden. Det er ikke åpne søkerlister så jeg har ikke mulighet til å dele så mye
informasjon, men jeg kan iallfall si vi har fått flere gode søkere til stillingen. Jeg vil delta på
intervjuer sammen med Randi senere i Oktober.
Dialogmøte med FUF
Arbeidsutvalget har hatt et dialogmøte med avdeling for Forskning, Utdanning og Formidling
(FUF) og introdusert seg for seksjonslederne der. Det virker veldig nyttig og jeg håper det gir
hele arbeidsutvalget lav terskel for å ta kontakt med dem. FUF har kommunisert at de bistår
gjerne i utforming av saker til universitetet for å gi Studentparlamentet best mulig sjans for
gjennomslag.
Strategisamling i AU
Arbeidsutvalget har nå planlagt en strategisamling 22. oktober der vi vil sette oss ned sammen
og lage en detaljert strategi for hvordan vi oppnår målene dere vedtok i arbeidsprogrammet.
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Den har blitt noe utsatt grunnet mye å gjøre, samt endringer i arbeidsprogrammet, men jeg ser
frem til arbeidet.
Fordeling av arbeidstid
Jeg deltar i en arbeidsgruppe som jobber med fordeling av arbeidstid for vitenskapelig ansatte
ved UiT. Hittil har det vært fokus på mer fleksibilitet i tidsregistreringen, noe jeg tror kan gi
svært positive utslag for oss som studenter. Det vil bli en mer fullstendig orientering fra meg
om dette når utvalget er ferdige og leverer sine anbefalinger til strategisk utdanningsutvalg.

« As a University we should, shall, and will always put students first. »
-Dag Rune Olsen, Rektor

Med vennlig hilsen,
Victor Zimmer
Leder
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
leder@sp.uit.no
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Orientering Nestleder
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Studentparlamentets Nestleder, Tobias Hjermann
Sakstype: Orientering
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Ærede parlament!
Siden sist har jeg deltatt på U5-samling ved NMBU på Ås der erfaringsutveksling og
studentpolitikk sto på dagsorden. Det var også lagt opp til et sosialt og hyggelig opplegg og
omvisning på universitetet som var veldig interessant. Også ulike bolker med dialog og
diskusjon var absolutt en god erfaring å ta med seg i det videre AU-arbeidet. Totalt sett
var denne turen veldig givende og jeg ser frem til neste U5-samling.
I andre møter har jeg deltatt i møtene med rektoratet, FUF, Samskipnaden Helse, NAS-styret,
Campustingene, SAIH og NSO. Mange gode møter med gode innspill og diskusjonssaker.
I arbeidet rundt Karrieredagen har jeg fulgt opp dialogen med Asta og Stine som jobbet med
Karrieredagen 2021. De som mange andre aktører sliter med å nå ut til studentene, spesielt i
tiden etter korona, da andre sosiale arrangement er mer spennende. Under møtet var tettere
dialog med de ulike Studentutvalgene på universitetet noe jeg anbefalte for å få bedre innspill
om hvordan man best representerer de ulike fakultetene under Karrieredagen. Det var også
viktig å få frem at Studentparlamentet bidrar der vi kan, men at også vi sliter med å nå ut til
studentene på UiT. En tett og god dialog fremover var noe Asta og Stine ønsket seg, og som
jeg gjerne er med på å bidra til.
Jeg har også deltatt aktivt som studentrepresentant til styringsgruppe for
mottaksprosjekt Arbeidslivsportalen. Arbeidslivsportalen er en webbasert portal som har i
oppgave å plassere studenter som skal i et praksisopphold, sammen med praksisstedene. I møte
med Jøran Indseth, prosjektleder Arbeidslivsportalen, kan han fortelle at pilotperioden
for Arbeidslivsportalen for våren og høsten 2021 har var svært positiv for studentene når de har
prøvd ut Arbeidslivsportalen. Det som ikke var like godt utviklet var funksjonene
til studiestedene som UiT bemerket seg. Dette ønsker man å få på plass før Fase 2 skal
begynnes på og vil etterfølges av arbeidsgruppen frem til neste møte i slutten av oktober/starten
i november. Til nå er Arbeidslivsportalen i Fase 1, mens Fase 2 skal starte 15. Januar 2022. I
møte med resten av arbeidsgruppen 7. oktober var det usikkerhet for hvilke funksjoner
som blir klare til Fase 2, men også om man har nok praksisveiledere eller
praksissteder spesielt for ILP. Til nå brukes Arbeidslivsportalen primært av Helse-fak blant
flere studieprogram, men også av HSL-fak, derunder Institutt for lærerutdanning
og pedagogikk (ILP). Jeg har tro på at Arbeidslivsportalen vil være et nyttig værtøy for
studenter på UiT som skal ut i praksis og som tar i bruk denne webtjenesten.
I dialog med Samskipnaden og NSO har jeg forhørt meg med hvordan saken om Gratis
sanitærprodukter lar seg gjøre fra deres sin side. Dette arbeidet er lagt frem som egen sak som
vil bli presenter på SPM3 og noe jeg håper parlamentet ser seg enig i med de gitte
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rammene for en slik sak. Det er også blitt gjort en del informasjonsinnhenting fra andre fylker
og land som enten har innført eller jobber for å innføre gratis sanitærprodukter. Realiseringen
er mulig, men hvordan arbeidet frem mot dette blir utført kan ta tid. Jeg håper derfor parlamentet
har tålmodighet for at arbeidet til denne saken tar tid, men at det ikke står noe på motivasjonen.
Fra de jeg har vært i dialog med har alle vist interesse og noe varierende ønske om at gratis
sanitærprodukter realiseres.
Fra arbeidsprogrammet har jeg begynt å jobbe med saken om Workshop om grensesetting og
seksuell trakassering. Her har jeg innhentet data fra universitetene Oxford, Cambridge og
SOAS University of London. I dialog med Maren Bakkevoll og tidligere workshoptilrettelegger fra SOAS har jeg fått innspill til hvordan et slikt opplegg kan legges opp på UiT
på våre premisser og muligheter. Jeg har også fulgt opp saken om Nytt navn for organisasjonen,
der ønske fra parlamentet er å få et kvensk-, Sørsamisk- og Lulesamisk- navn
på Studentparlamentet. Dette har Senter for samiske studier ønsket å hjelpe til med, der jeg er i
dialog med en språkkonsulent som skal se videre på saken.
I skrivende stund skal jeg i møte med Tromsø Studentutvalg torsdag 14. oktober der saker
om samarbeid mellom næringsliv og UiT, samt Helsestasjonen til Samskipnaden vil bli tatt opp
som viktige saker fra Studentparlamentet sin side. Arbeidet rundt samarbeid mellom næringsliv
og UiT har blitt fulgt opp med aktiv deltakelse i arbeidsgruppen som skal levere forslag til
hvordan dette samarbeidet kan gjennomføres på en best mulig måte. Etter møte på torsdag 14.
oktober håper jeg Studentutvalget får vedtatt de ulike punktene som de mener skal forbedre
samarbeidet mellom næringslivet og UiT, slik at jeg kan legge frem en handlingsplan for dere
i Studentparlamentet for hvordan vi kan bidra til dette samarbeidet. Jeg har også vært i kontakt
med ny sekretær for Likestilling- og mangfoldsutvalget Hanne K. Mæhre for å få tilsendt
oversikt over møteserie for H2021, møtesammensetning for utvalget, tidligere sakspapirer
og protokoller. Dette utvalget vil bli ledet av rektor Dag Rune Olsen. Studentrepresentantene
er Rune Witon Olsen og meg selv. Jeg ser frem til å delta i dette utvalget.
Med det håper jeg parlamentet ser seg orientert av mitt arbeid siden SPM2 og at SPM3 blir et
hyggelig møte nå som høstens anmarsj preger hverdagen til mange. Vel møtt!

«Jeg er så glad for at jeg lever i en verden der det fins oktober.»
-Lucy Maud Montgomery, Forfatter

Med vennlig hilsen,
Tobias Hjermann
Nestleder
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
tobias.m.hjermann@uit.no
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Orientering Velferds-, organisasjons- og studentdemokratiansvarlig
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Studentparlamentets Velferds-, organisasjons- og studentdemokratiansvarlige, Jonas Toft
Sakstype: Orientering
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Ærede Studentparlament
SEMKOM; arrangementsstøtte
Semesteravgiftsfordelingskomitéen behandlet sin første søknad om arrangementsstøtte
03.09.2021 fra foreningen FAKS (Foreningen for Alle Konservative Studenter). Søknaden var
på under kr. 5000, og SEMKOM innstilte på å ikke innvilge søknaden, på grunn av dens
mangler. Arbeidsutvalget fulgte denne innstillingen.
SEMKOM mottok 16.09.2021 en ny søknad fra FAKS, på kr. 2750. Komitéen innstilte
positivt på søknaden, uten merknader, og arbeidsutvalget fattet et vedtak i tråd med
innstillingen.
Før og etter gjennomføringen av arrangementet, har Studentparlamentet og UiT vært
kontaktet av studenter, ansatte, organisasjoner utenfor UiT og ulike mediehus. Flere har
reagert på arrangementet og promoteringen av det. Arbeidsutvalget har ved enhver anledning
holdt fast ved at FAKS, og alle andre studentforeninger ved UiT, ikke skal sensureres.
Ytrings- og forsamlingsfrihet er ikke bare konstitusjonelle rettigheter, men også et premiss for
et fritt akademia og for det liberale demokrati.
SEMKOM; høstfordeling
SEMKOM er godt i gang med høstfordelingen, hvor arbeidet ble startet ved å redegjøre for
eventuelle habilitetsspørsmål. For å sikre at komitéen ikke foretar seg noe som kan sette tvil
ved dens innstilling, har vi blitt enige om rutiner om behandling av inhabilitet, og alle i
komitéen har fått mulighet til å løfte spørsmål om egen habilitet eller erklære seg inhabil.
SEMKOM har satt av seks møter til høstfordelingen, hvorav ett blir fysisk i Tromsø. De
resterende blir digital, da hybridmøter gir et vesentlig dårligere diskusjonsforum. SEMKOM
planlegger å levere sin innstilling ni dager før frist, da dette gir mulighet til å sette opp flere
møter ved behov. For å levere en best mulig innstilling, ønsker jeg en forutsigbar og planlagt
prosess, hvor møtene brukes til å diskutere og debattere fordelingen, stille spørsmål og
avklare eventuelle uenigheter tidligst mulig. Dette innebærer en del arbeid utenfor møtene, og
at komitéen representanter møter forberedt.
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Komitéen og dens medlemmer har overgått de forventninger jeg startet arbeidet med. I
skrivende stund, har komitéen i sin innledende runde behandlet rundt en tredjedel av de
innkomne søknadene. Arbeidet er svært krevende, da foreningenes formål er gode og
velbegrunnede, men søknadssummene overskrider fordelingsrammen. Jeg er dog komfortabel
i å hevde at komitéen vil levere en innstilling hvor Studentparlamentet og våre foreninger får
størst mulig utbytte av semesteravgiftsmidlene.
U5-samling på Ås
22.09.21-24.09.21 deltok jeg på U5-samlingen på Ås med resten av UiT-delegasjonen. På
samlingen fikk jeg mulighet til å snakke med representanter fra de andre universitetene i
Norge om hvordan de møter virkningene fra pandemien ved sine studiesteder. Selv om mange
av disse universitetet ikke har en velferdsansvarlig, men heller velferdsting, bød samlingen på
nyttig erfaringsutveksling. Universitets-Norge bærer preg av at frivilligheten sliter og at
engasjementet i studentdemokratiene er på et rekordlavt nivå. Det er en enighet om at veien
videre, er gjennom å få tilbake tilbudene som studentforeningene våre i stor grad står for.
Samtidig er det også en enighet om at vi trenger ekstern hjelp, da først og fremst gjennom
økonomiske midler. Krisepakken tildelt samskipnadene fra regjeringen, har kommet godt
med, og vi har en forventning om at en ny regjering fortsetter å støtte studentfrivilligheten.
Studentdemokrati og valg
På dette Studentparlamentsmøtet, skal Studentparlamentet fastsette datoer for gjennomføring
av listevalg. Studentparlamentet har forpliktet seg selv og sitt arbeidsutvalg til å arbeide for at
minimum 3000 studenter deltar i neste års valg.
I avisen Khrono kunne vi 10. oktober lese at nedadgående valgdeltakelse i
studentdemokratiene, er et nasjonalt fenomen. Dette er en trend vi i Studentparlamentet er klar
over, og arbeider med å snu. Veien mot vårt ambisiøse mål er lang, men oppnåelig. For å
komme oss dit, er arbeidsutvalget avhengig av at Studentparlamentet kommer med innspill og
tilbakemeldinger i hvordan vi når ut til studentene våre, gjennomføring av valget og hvordan
vi forholder oss til hverandre på en respektabel og likeverdig måte.
I den nevnte Khronoartikkelen, legger Norsk Studentorganisasjon et velberettiget press på
utdanningsinstitusjonene, og belyser dere ansvar for studentdemokratiene. I all vår strid og
kamp for studenter ved UiT, har jeg dog aldri opplevd at UiT ikke har lagt til rette for at
Studentparlamentet får vist seg fram. Kontakten mellom rektoratet, administrasjonen og
arbeidsutvalget er godt, og vi har allerede diskutert med dem hvordan vi får flere studenter til
å delta i listevalget.
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CTiN
29. september avholdte Campustinget i Narvik sin generalforsamling. I den forbindelse,
besøkte jeg campusen. Under besøket fikk jeg flere omvisninger av campusen, og fikk
mulighet til å snakke med flere tillitsvalgte. Det er tydelig at Narvik også møter de samme
utfordringene som resten av UH-sektoren hva angår studentfrivillighet og -engasjement. Jeg
vil selvfølgelig bistå dem i alle saker de ønsker bistand med, enten det er velferd eller andre
områder.
Verdensdagen for psykisk helse
10. oktober var Verdensdagen for psykisk helse. I forbindelse med markering av denne dagen,
har arbeidsutvalget fått trykket opp flere titalls plakater, som er hengt opp på ulike steder ved
campus Breivika.
14. oktober vil vi sammen med Studentparlamentets prosjekt Ansvarsfull, arrangere
filmvisning på Aurora kino Fokus. Filmen som vil vises, er Nattebarn, en norsk film som
hadde premiere i september i år. Filmen har en tematikk som gjør den svært relevant for
Verdensdagen, og filmvisningen vil være gratis for alle studenter.
Samskipnaden Helse
Helsestasjonen på Kraft er et mye benyttet tilbud blant studenter, og et tilbud vi ønsker å
videreføre. Den siste måneden har arbeidsutvalget blitt informert om at Tromsø kommune i
sine budsjetter, har kuttet i bevilgningen til helsestasjonen for studenter. Arbeidsutvalget har,
ved leder og velferdsansvarlig gjennom møter i det kommunale studentutvalget, uttrykt
misnøye ovenfor vertskommunen, og gitt studentutvalgets leder i oppgave å informere
utvalget i hvordan vi kan forhindre at helsestasjonen opplever kutt fra kommunen.
Bruken av samskipnadens rådgivningstjeneste har økt, sammenlignet med samme tidsperiode
i 2020. Økningen var forventet, da gjenåpningen for mange studenter oppleves som
belastende. Velferdsansvarlig utnytter enhver mulig anledning til å informere studenter om
tilbudet, og ser positivt på at studenter holder lav terskel for å oppsøke det. I møte med
rektoratet og dekanene, ga jeg derfor innspill til rektor og FUF om at rådgivningstjenesten og
andre lignende tilbud burde nevnes i e-post om gjenåpning. Dette ble fulgt opp, og jeg er
takknemlig for at ledelsen ved UiT deler studentenes helsetilbud gjennom deres kanaler.
Krisepakken
Arbeidet rundt midlene som kom gjennom krisepakken går godt. I Tromsø ser man at det er
en høy andel av internasjonale studenter som benytter seg av arrangementene som kommer
gjennom pakken, mens det i all hovedsak er norske studenter som benytter seg av
trivselsfondet. Blant de andre campusene, er det færre som søker fondet. Årsaken er noe
uklar, men vi håper at Campustingene vil oppfordre studentene nært seg til å søke fondet.
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Elvesletta studentboliger
I uke 43 er det offisiell åpning av de nye studentboligene på Elvesletta i Longyearbyen.
Boligene vil huse over 250 studenter, og er et godt og viktig velferdstilskudd for studentene
på Svalbard. I forbindelse med den offisielle åpningen, vil leder og velferdsansvarlig besøke
studiested Longyearbyen, og delta på åpningen.

«Dersom man med evighet ikke forstår uendelig varighet, men tidløshet,
så lever den evig som lever i nuet»
-Ludwig Wittgenstein, østerriksk filosof

Med vennlig hilsen,
Jonas Toft
Velferds-, organisasjons- og studentdemokratiansvarlig
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
velferd@sp.uit.no
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Orientering utdannings- og internasjonaliseringsansvarlig
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Studentparlamentets Utdannings- og internasjonaliseringsansvarlig, Ida Rabben Trælnes
Sakstype: Orientering
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Ærede Parlament!
Mye av arbeidet denne måneden har gått til arbeid med internasjonalisering. Jeg var på SAIHs
høstkonferanse i midten av september der jeg fikk en god introduksjon dem som en av
studentparlamentets samarbeidspartnere. Jeg har også opprettet kontakt med flere
internasjonale foreninger, deriblant ISU og ESN. I tillegg til dette har jeg vært i møte med
SAIH som jobber med å starte opp lokallaget i Tromsø igjen. Disse møtene har vært veldig
givende, spesielt med ISU og ESN, som kan gi meg en god innsikt i hva som er viktig å jobbe
med for å gjøre oppholdet ved UiT bedre.
I møte med samskipnaden helse og studentliv ble vi orientert om at mange internasjonale
studenter møter opp på de felles arrangementene som er i regi av dem. Det er også mange
internasjonaler studenter som deltar med de norske studentene på kurs fra studentrådgivninga.
Det er bra at det finnes en møtearena der internasjonale og norske studenter kan utveksle
erfaringer.
«The only way to peace is through nuclear hellfire.»
-Mahatma Gandhi, Civilization spillene

Med vennlig hilsen,
Ida Rabben Trælnes
Udannings- og internasjonaliseringsansvarlig
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet
utdanning@sp.uit.no
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Orientering fra studentrepresentantene i universitetsstyret
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Studentrepresentantene i universitetsstyret
Sakstype: Orientering

Ærede parlament,
Siden sist har universitetsstyret (US) har to møter (21. september og 21. oktober).
Sakspapirene til dette parlamentsmøte har frist for innlevering før møte 21. oktober
gjennomføres, derfor vil vi orientere muntlig om det siste US møte.
Strategi for UiT frem mot 2030
Strategien til UiT Drivkraft i Nord går ut i 2022. En av de største sakene som skal behandles i
løpet av det neste året er derfor ny strategien for UiT. Det er tenkt at den skal vare helt til
2030. På styremøte ble strategiarbeidet satt i gang, og vi skal legge frem en tydelig
fremgangsplan for utarbeiding av strategien. For styret var det viktig at vår institusjon skal få
med alle aktører som er relevante for universitetet uansett om det er innad eller utad. Der vil
studentene få en viktig rolle og ble spesifikt nevnt i innstilling over hvilke aktører som er
relevante. Parlamentet og studentene på UiT kan og bemerke seg at et ønske fra styre var å
involvere potensielle framtidige studenter for UiT, altså ungdom i Nord-Norge.
Internrevisjon
Internrevisjonen er behandlet av flere møter tidligere og skulle på møte fastsettes en endelig
plan. Den planen vedtatt er følgende:
- utdanningskvalitet (oppstart vår)
- informasjonssikkerhet og personvern (oppstart vår)
- varsling (oppstart vår)
- internkontroll på økonomiområdet (oppstart vår)
- evaluere UiTs håndtering av covid-19-pandemien (oppstart høst)
Det gjør at vedtaket legger føring for hvordan UiT skal ha en internrevisjon og hvilke deler
som skal gås gjennom når. Per dags dato har utdanningskvalitet, informasjonssikkerhet og
personvern, varsling, og internkontroll på økonomiområdet allerede i gang siden starten av
vårsemesteret, mens UiTs håndtering av covid-19 – pandemien ble startet opp ved
høstsemesteret.
Studentombudet
Under orienteringen til studentombudet kommer det spesifikt frem problemer i
varslingssystemet. Blant annet vil vi trekke frem 17 saker som omhandler mobbing og/eller
trakassering både mellom studenter og mellom ansatte og student ansatt/veileder, samt hele
58 saker dårlig kommunikasjon og samarbeid med praksis lærer under praksis. I
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internrevisjonen blir akkurat dette punktet revidert, og det vil dermed sees på fra personer
som ikke er innad i institusjonen. Det ble sendt signaler i US om at vi trenger et mer
systematisk arbeid mot seksuell trakassering på UiT.
Andre saker
Det ble også orientert om andre saker som:
- Årsrapporten til Skikkethetsnemda 2017-2020
- Saker rektor har behandlet på fullmakt
- Økonomi
Skulle det være noen spørsmål, ta gjerne kontakt så utdyper vi mer.
Mvh
Maren Irene Gåre Bakkevoll og Ole Andreas Myhrer Smith
Studenter i Universitetsstyret ved UiT
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Orientering fra studentrepresentantene i samskipnadsstyret
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Studentrepresentantene i samskipnadsstyret
Sakstype: Orientering

Det har siden oppstartsmøtet til parlamentet vært lite aktivitet og nytt å melde fra styret i
Norges arktiske studentsamskipnad. Jeg henviser derfor hovedsakelig til min forrige
orientering, men ønsker likevel å komme med en kort oppdatering.
Vi har nemlig denne uken hatt det første styremøtet etter sommeren. Det er derfor med stor
glede at jeg kan informere at vi har fått på plass en dyktig nestleder i Viljar Hansen som
mange av dere kjenner godt fra før av. Dette var vi alle svært glade for, og han ble valgt av et
enstemmig styret. Vi er også glade for å kunne ønske velkommen Silje Heløe Kjær-Olsen og
Daniel Hansen Mastvik.
Et av mine viktigeste mål for Samskipnaden er at alle nye representanter skal bli godt tatt
imot, få nødvendig opplæring og lykkes som både styremedlem og styreleder uavhengig av
bakgrunn. Det ble derfor avholdt styreseminar i første møte som et ledd i å bygge et sterkt
team. Styreseminaret ble ledet av Marianne Telle og samtlige i styret deltok pluss vara. Dette
var en god start på et nytt semester i tjeneste for dere, samskipnaden og våre studenter.
Utover dette vil jeg gratulere oss alle med en tilnærmet normal semesterstart som i år fra
studentsamskipnaden side oppleves som svært god for alle parter. Dette viser at vi har tatt
lærdom fra fjorårets utfordringer og at vi nå lykkes med å ivareta våre studenter på en best
mulig måte.
Styret i Norges arktiske studentsamskipnad
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SAK 34-2122 Dato og varighet for listevalg til Studentparlamentet
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak
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Studentparlamentet fastsetter selv dato og varighet for dets årlige listevalg.
Det foreslås at listevalget starter 11. mars 2022 med en varighet på 14 dager. Valget stenger
da 25. mars 2022, tidspunkter fastsettes av valgstyret.

Forslag til vedtak:
• Listevalget til Studentparlamentet avholdes 11. - 25. mars 2022.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak.
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SAK 37-2122 Møteplan for vår 2022
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

1
2
3

Det foreslås følgende møteplan for Studentparlamentet semesteret våren 2022, bestående av
seks parlamentsmøter, samt konstituerende møte for det neste Studentparlamentet.
Dato:
Torsdag 27. januar
Fredag 25. februar
Torsdag 31. mars
Torsdag 28. april
Torsdag 5. mai
Torsdag 19. mai
Torsdag 9. juni

Merknad:
Utenfor Tromsø

Konstituerende
Vårfordeling
Sommeravslutning påfølgende fredag

Forslag til vedtak:
• Møteplanen vedtas slik den foreligger
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak.
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30.09.2021

SAK 36-2122 Oppnevning til styringsgruppen for mottaksprosjekt
Arbeidslivsportalen
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Arbeidsutvalget oppnevnte 30.09.2021 Tobias Hjermann til et midlertidig verv i
styringsgruppen for mottaksprosjekt Arbeidslivsportalen.
Prosjektet går ut på å ta i bruk en nasjonal løsning for samhandling med arbeidslivet. Per nå
omfatter det mest praksis i profesjonsutdanninger, men det vil også utvides til å gjelde
disiplinutdanninger etter hvert.
Styringsgruppen er et midlertidig organ som i utgangspunktet skal vare til arbeidet avsluttes
sommeren 2022.
I henhold til Reglement for Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet §7-2
Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg har arbeidsutvalget oppnevnt representanten
midlertidig og legger nå dette frem for Studentparlamentet.

Forslag til vedtak:
• Tobias Hjermann oppnevnes som studentrepresentant til styringsgruppen for
mottaksprosjekt Arbeidslivsportalen ut varigheten til styringsgruppen
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak.
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07.10.2021

SAK 39-2122 Oppnevning til navnekomité for UiTs nye kystfartøy
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arbeidsutvalget oppnevnte 07.10.2021 Ida Rabben Trælnes til et midlertidig verv i
navnekomité for UiTs nye kystfartøy.
Komiteen skal foreslå navn til UiTs nye kystfartøy som snart er ferdigstilt.
Komiteen er et midlertid organ og frist for å oppnevne representant var 08.10.2021.
I henhold til Reglement for Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet §7-2
Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg har arbeidsutvalget oppnevnt representanten
midlertidig og legger nå dette frem for Studentparlamentet.

Forslag til vedtak:
• Ida Rabben Trælnes oppnevnes som studentrepresentant til navnekomité for UiTs nye
kystfartøy med virketid tilsvarende komiteens varighet.
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak.
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10.10.2021

SAK 40-2122 Opprettelse av politiske komiteer
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Studentparlamentet har vedtatt at det skal opprettes politiske komitéer med mål om å utvikle
en mer helhetlig og dekkende studentpolitikk, samtidig som det bygges kompetanse og
engasjement i organisasjonen.
Reglement for Studentparlamentet UiT Norges Arktiske Universitet §13 åpner for at
Studentparlamentet oppretter komitéer med fast myndighet og mandat.
Det foreslås at Studentparlamentet i utgangspunktet oppretter totalt tre politiske komiteer med
myndighet til å utforme saker til Studentparlamentet, samt å bistå arbeidsutvalget i
dagsaktuelle spørsmål. Virketiden foreslås å samsvare med perioden til Studentparlamentet.
Det foreslås at Studentparlamentet oppretter en velferdspolitisk komité med vedlagt mandat.
Komiteen skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Det foreslås at Studentparlamentet oppretter en forskning- og utdanningspolitisk komité med
vedlagt mandat. Komiteen skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Det foreslås at Studentparlamentet oppretter en internasjonaliseringspolitisk komité med
vedlagt mandat. Komiteen skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst ett
medlem skal har erfaring med tidligere utveksling fra UiT. Minst ett medlem skal ha erfaring
fra nåværende eller tidligere innveksling til UiT.
Vedlegg:
1. Vedlegg 4: Mandat for forskning- og utdanningspolitisk komité
2. Vedlegg 5: Mandat for internasjonaliseringspolitisk komité
3. Vedlegg 6: Mandat for velferdpolitisk komité
Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet oppretter velferdspolitisk komité med vedlagt mandat
• Studentparlamentet oppretter forskning- og utdanningspolitisk komité med vedlagt
mandat
• Studentparlamentet oppretter internasjonaliseringspolitisk komité med vedlagt mandat
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på forslag til vedtak
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12.10.2021

SAK 41-2122 Valg til forskning- og utdanningspolitisk komité
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg

1
2
3

Ved valg til forskning- og utdanningspolitisk komité (FUPK), skal det velges fem faste og to
vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Vervets varighet er ut vårsemesteret 2022. Valgbar
er alle semesterregistrerte studenter ved UiT – Norges arktiske universitet.
Vedlegg:
1. Vedlegg 4: Mandat for Forskning- og utdanningspolitisk komité

Forslag til vedtak:
2. Studentparlamentet velger [Person 1], [Person 2], [Person 3], [Person 4] og [Person 5]
til Forskning- og utdanningspolitisk komité, med [Person 6] og [Person 7] som vara i
prioritert rekkefølge.
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12.10.2021

SAK 42-2122 Valg til Internasjonaliseringspolitisk komité
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg

1
2
3
4
5
6

Ved valg til internasjonaliseringspolitisk komité (IPK), skal det velges fem faste og to
vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Vervets varighet er ut vårsemesteret 2022. Valgbar
er alle semesterregistrerte studenter ved UiT – Norges arktiske universitet. Minst ett medlem i
komiteen skal ha erfaring med utveksling fra UiT. Minst ett medlem skal ha erfaring med
nåværende eller tidligere innveksling til UiT. Kan ikke medlemmer som oppfyller kriteriene
velges skal plassene stå tomme.
Vedlegg:
1. Vedlegg 5: Mandat for internasjonaliseringspolitisk komité

Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet velger [Person 1], [Person 2], [Person 3], [Person 4] og [Person 5]
til internasjonaliseringspolitisk komité, med [Person 6] og [Person 7] som vara i
prioritert rekkefølge.
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12.10.2021

SAK 43-2122 Valg til Velferdspolitisk komité
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Valg

1
2
3

Ved valg til velferdspolitisk komité(VPK), skal det velges fem faste og to vararepresentanter i
prioritert rekkefølge. Vervets varighet er ut vårsemesteret 2022. Valgbar er alle
semesterregistrerte studenter ved UiT – Norges arktiske universitet.
Vedlegg:
1. Vedlegg 6: Mandat for Velferdspolitisk komité

Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet velger [Person 1], [Person 2], [Person 3], [Person 4] og [Person 5]
til Velferdspolitisk komité, med [Person 6] og [Person 7] som vara i prioritert
rekkefølge.
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08.10.2021

SAK 23-2122 Studentparlamentets Arbeidsprogram 2021/2022
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som kommuniserer Studentparlamentets
prioriteringer for perioden. Dokumentet gir også arbeidsutvalget et mandat til å sette av
betydelig tid til sakene det omfatter.
Studentparlamentet vedtok i SAK 28-2122 på SPM2 at arbeidsprogrammet skal revideres på
SPM3. Arbeidsutvalget ble instruert til å omformulere punktene i sak «Gratis
sanitærprodukter».
Arbeidsprogrammet løftes til revidering i sin helhet og Arbeidsvalget vil komme med
endringsforslag. Det er selvfølgelig åpent for endringsforslag fra Studentparlamentets
representanter.
Vedlegg:
1. Vedlegg 1: Studentparlamentets Arbeidsprogram 2021/2022
2. Vedlegg 2: Arbeidsutvalgets endringsforslag til arbeidsprogrammet
Forslag til vedtak:
• Studentparlamentet vedtar vedlagt endringsforslag fra arbeidsutvalget
• Studentparlamentet vedtar arbeidsprogrammet 2021/2022 og opphever tidligere
vedtatt arbeidsprogram
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på forslag til vedtak.
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08.10.2021

SAK 35-2122 Diskusjon om videre arbeid med Forandringsfabrikken
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Diskusjon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Arbeidsutvalget ble kontaktet av en ideell stiftelse kalt Forandringsfabrikken
i august angående et ønske om samarbeid med Studentparlamentet. Denne stiftelsen jobber
for å få et høyere fokus på FNs barnerettigheter. I tillegg til dette jobber de for at offentlige
systemer som møter barn og unge skal oppleves som trygge og nyttige for dem. De har en del
rapporter som er basert på direkte kunnskap fra barn som har erfaring fra forskjellige
offentlige institusjoner. De fikk nylige et samarbeid med Tromsø kommune.
I samarbeid med Studentparlamentet ønsker de:
• At kunnskap som kommer direkte fra barn, uten tolkning, skal inn i
læreplanen/pensumet til de studiene dette er relevant.
• At studenter skal få opplæring i FN barnekonvensjonens fire grunnleggende rettigheter
for fremgangsmåte i møte med barn, samt sikre disse i praksis.
• At metoden for utvikling og evaluering av emner blir gjort med utgangspunkt i FNs
Barnekonvensjon.
Etter samtaler med politisk rådgiver i organisasjonen Tobias Røed har de ikke noen tall eller
dokumenterte uttalelser om at dette er noe studenter ønsker, men de skal ha fått
tilbakemeldinger på fellesmøter før sommeren fra pedagogikkstudenter fra hele landet at dette
er noe de føler de mangler i pensum.
Vi ønsker derfor at studentparlamentet skal diskutere:
• Hva studentparlamentet tenker om forandringsfabrikkens prosjekt?
• I hvilken grad ønsker Studentparlamentet å samarbeide med Forandringsfabrikken?

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker
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11.10.2021

SAK 38-2122 Ny strategi for UiT – Norges Arktiske Universitet
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM3
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Diskusjon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UiT – Norges Arktiske Universitet har strategien «Drivkraft i nord» frem til 2022 og er nå i
prosess med å utvikle en ny strategi. Ledelsen har satt fokus på at prosessen skal være
gjennomgående inkluderende og Studentparlamentet anses som en viktig samarbeidspartner.
Det vil komme mange muligheter til både skriftlige og muntlige innspill gjennom prosessen
og det er et ønske at strategien det resulterer i blir noe hele UiT kan identifisere seg med.
Prosessen vil deles opp i flere skritt: Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit? I
tillegg vil det defineres verdier som skal være grunnlaget for alt UiT gjør. Noe skal garantert
med videre fra «Drivkraft i nord», men det skal også bli mye nytt. UiTs satsningsområder skal
igjen defineres.
Den nye strategien skal legges frem for Universitetsstyret i løpet av våren, men styret har
ambisjoner om å være påkoblet prosessen også underveis.
Studentparlamentet bes spesielt diskutere spørsmålet «Hvor skal vi som universitet?»
Vedlegg:
1. Vedlegg 3: Drivkraft i nord, Strategi for UiT mot 2022

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker
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