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Møteinnkalling til SPM4 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 

 Dato:  11.11.2021 

 Tid:  17:00 

 Sted:  Auditorium 2, Teorifagbygget Hus 2, 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 10. Desember. 

 

DAGSORDEN 
SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE SIDE 

Fast Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak  

Fast  Godkjenning av referat fra SPM3 Vedtak  

Fast Orientering Leder Orientering 2 

Fast Orientering Nestleder Orientering 6 

Fast Orientering Velferdsansvarlig Orientering 9 

Fast Orientering Utdanningsansvarlig Orientering 12 

Fast Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret Orientering 14 

Fast Orientering Studentrepresentantene i samskipnadsstyret 

(ikke mottatt skriftlig orientering) 

Orientering  

Sak 46 – 2122 Studentparlamentets Høstfordeling 2021 Vedtak 15 

Sak 45 – 2122 Godkjenning av oppnevning til prosjektgruppe for utredning av 

fremtidig bibliotekstruktur 

 17 

mailto:au@sp.uit.no
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Orientering Leder 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Studentparlamentets Leder, Victor Zimmer 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Studentparlament, 1 

 2 

Det er kort tid mellom SPM3 og SPM4 så det er ikke like lenge siden sist møte som det 3 

vanligvis er, likevel har det ikke skjedd noe mindre i perioden siden da. Arbeidsutvalget har 4 

hatt en travel periode, men nå som vi alle skal begynne å være mer kjent med rollene har jeg 5 

rettet fokuset mot sakene vi skal gjøre vårt ytterste for å jobbe frem gjennomslag i, nemlig 6 

deres arbiedsprogram. 7 

 8 

Strategisamling 9 

Det er essensielt at arbeidsutvalgets arbeid er strategisk rettet da vi får gjort mye mer når 10 

universitetet, samskipnaden, vertskommunene og andre er med og drar i samme retning enn 11 

om arbeidsutvalget skal gjennomføre tiltak selv. 12 

 13 

Strategisamlingen har vært et forsøk på å gå igjennom hele arbeidsporgrammet til 14 

Studentparlamentet punkt for punkt og legge en strategi for hvordan vi oppnår de ulike 15 

målene. Det gir selvfølgelig mye god diskusjon internt i arbeidsutvalget, men det har vært 16 

tydelig at medlemmet med det internkonstituerte ansvaret for området alltid har siste ordet i 17 

strategien for området. 18 

 19 

Jeg tror strategisamlingen har vært svært nyttig og gitt mye innsikt i hvor saker kan gå videre 20 

etter vedtak i Studentparlamentet. Det var også et noe roligere avbrekk fra ellers travle 21 

møtedager. 22 

 23 

Offisiell åpning av Elvesletta studentboliger 24 

Jeg har sammen med velferdsansvarlig deltatt på åpningen av studentboligene på Elvesletta i 25 

Longyearbyen. Studiestedet har nå en dekningsgrad på godt over 100% og studentene har fått 26 

studentboliger i verdensklasse. Vi fikk gleden av å bo på studentboligene mens vi var der. 27 

 28 

Jeg holdt en tale under festmiddagen med en takk til alle som har deltatt, og da spesielt 29 

Studentsamskipnaden vår. Jeg fremhevet hvor unikt tilbudet om utdanning på Svalbard er og 30 

hvor viktig det er for studenter ved både UiT og UNIS at de har en trygg utleier, spesielt når 31 

de midlertidig bor så langt unna omverden. 32 

 33 
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Samtidig som vi var i Longyearbyen benyttet jeg muligheten til å møte Student Council ved 34 

UNIS i forsøk på å følge opp ansvaret reglementet gir oss for dialog med dem. Vi har fått 35 

betydelig bedre forståelse av situasjonen de står i med utbytte av studentene hver vår. Vi har 36 

også forstått at de er svært fornøyde med de nye studentboligene, men også 37 

barnesykdommene boligene har slik det alltid vil være. Vi jobber med Student Council og 38 

Samskipnaden for å rette på disse manglene. 39 

 40 

Dekanmøtene 41 

Jeg har deltatt i dekanmøtene 25.10 og 01.11. Det har vært mye strategiprosess samt en 42 

orientering om Arctic Chairs and Fellows i Arctic Five samarbeidet. Vi har også prioritert 43 

fordelingen av strategiske midler for formidling hvor førsteprioriteten blir videoproduksjon til 44 

semesterstart, noe jeg har inntrykk av at var en veldig god erfaring fra semesterstart under 45 

korona blant mange andre dårlige erfaringer. Vi har også drøftet videreføring av 46 

bærekraftspilotene og snakket om hvordan vi får disse tettere på det faglige innholdet. 47 

 48 

Vi behandlet også en sak om etiske retningslinjer for undervisning ved UiT. Jeg har spilt inn 49 

at det kan medføre vanskeligheter at de samme retningslinjene som er gjeldende for UiTs 50 

ansatte også gjelder alle studentansatte i alle former for undervisningssituasjoner. Dette møtte 51 

uenighet så det blir en prosess videre på dette og jeg er selvfølgelig veldig åpen for innspill. 52 

Jeg tar utgangspunktet i at alle bør ha etiske retningslinjer, men at det muligens bør 53 

differensieres mellom studentansatte og andre ansatte, spesielt hva angår det å ha en 54 

utelukkende profesjonell relasjon. 55 

 56 

Campustingene 57 

Arbeidsutvalget har gjennomført møte med Campustingene og det virker som det står bra til 58 

med alle tre. Det er godt å se at ting begynner å komme godt i gang også hos dem nå. 59 

Arbeidsutvalget er tydelige på at vi bistår gladelig i alle saker der campustingene ønsker det. 60 

 61 

Møte med rektoratet 62 

Arbeidsutvalget har vært i fast møte med rektoratet og tatt opp flere saker vi mener er viktige. 63 

 64 

Vi har snakket mye med rektoratet om forebygging av seksuell trakassering og jeg har 65 

inntrykk av at rektoratet virkelig ønsker å være behjelpelige i Studentparlamentets arbeid her. 66 

De har foreslått et felles møte med Studentombudet, Studentparlamentet, Leder for 67 

Læringsmiljøutvalget og dem hvor man kan jobbe videre med dette, det takket vi selvfølgelig 68 

ja til. 69 

 70 

Vi har innledet planleggingen av Studentparlamentsvalget med dem og informert dem om 71 

datoene i håp om å sette av tid i kalendrene deres. De er positive til å delta i promotering på 72 

flere campus samt digitalt. Jeg forstår det slik at dette virkelig kan bidra til at vi som 73 

Studentparlament når vårt mål om minst 3000 stemmer i valget 2022. 74 

 75 

 76 
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Forskningsstrategisk Utvalg (FSU) 77 

Det har vært møte i FSU siden sist med saker som inkluderte poengfordeling, Helsinki-78 

initiativet og strategiprosess, samt noen orienteringssaker.  79 

 80 

Innspillene mine gikk hovedsakelig på Helsinki-initiativet som jeg stilte meg positiv til, men 81 

stilte spørsmål til gjennomføring ved UiT og hvilke endringer det eventuelt vil medføre. 82 

 83 

Det var også innspill til strategiprosessen med fokus på studenter i forskning, slik 84 

Studentparlamentet i lang tid har ønsket. 85 

 86 

Medlemslagsmøte med NSO 87 

Jeg kom sent til møte med NSO grunnet FSU-møtet, men resten av arbeidsutvalget deltok i 88 

hele møtet. NSO kom med orienteringer om regjeringsforhandlingene og vi snakket mye om 89 

uformelle innspill til NSOs politikk. Mest diskutert, og definitivt mest innspilt fra 90 

Studentparlamentet UiT, var desentralisering. NSO har bestemt seg for ikke å utforme et 91 

politisk dokument om desentralisering, men skal heller utrede hva andre i sektoren mener for 92 

så å evaluere om NSO trenger politikk på området. Jeg stiller meg undrende til verdien av 93 

dette arbeidet når vi fra UiT konsekvent ser NSO uttale seg om desentralisering på måter vi 94 

ikke kjenner oss igjen i. 95 

 96 

Dialogmøte med studentutvalget ved Helsefak. 97 

Som arbeidustvalget kontakt for studentutvalget ved Helsefak har jeg arrangert er dialogmøte 98 

med dem. Dessverre hadde kun nestleder mulighet til å møte, men jeg opplevde likevel at det 99 

var et veldig givende møte både for arbeidsutvalget og studentutvalget. 100 

 101 

Vi fikk mye innsikt i deres arbeid og utfordringer, spesielt relatert til antallet søknader som er 102 

kommet inn etter korona. Vi har kommunisert at Studentparlamentets arbeidsutvalg virkelig 103 

ønsker å bistå der vi kan.  104 

 105 

Paneldiskusjon på UiTs konferanse om utdanningskvalitet 106 

Jeg kommer til å delta på UiTs konferanse om utdanningskvalitet i en paneldiskusjon, jeg 107 

deltok derfor på et forberedende møte til diskusjonen. Det blir snakk om utdanningskvalitet 108 

og jeg tror det kommer til å bli en veldig spennende diskusjon, på slutten av en veldig 109 

spennende konferanse. 110 

 111 

Sentralstyremøte 3 i NSO 112 

NSO arrangerer sitt tredje sentralstyremøte i Tromsø. Studentparlamentet UiT opplever at vi 113 

ble informert om muligheten for dette veldig sent i løpet da de allerede har vært i kontakt med 114 

DRIV før de kontaktet oss.  115 

 116 

Vi bistår likevel i planlegging og vil forsøke å legge til rette for at sentralstyre får sett hvor 117 

mye UiT har å by på og hvor unikt det er mens de er her, selv om vi ikke kan utstede nordlys-118 

garanti. 119 
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 120 

NSOs Høstkonferanse 121 

NSO avholdt 29. – 31. oktober sin Høstkonferanse. Vi deltok med flere fra UiT og det har 122 

vært opplæring i flere emner innenfor NSO. Årets tema var «Hvorfor skal vi bry oss?». 123 

 124 

Det er en gjentakende opplevelse at arrangementer med NSO er veldig hyggelig fordi det gir 125 

mulighet til å møte andre medlemslagsledere og bekjente, men ikke gir stort mer utover dette.  126 

 127 

Ved forrige møte etterspurte Studentparlamentet en evaluering av om NSOs ledersamling var 128 

riktig prioritering av tid, det ble aldri gjort i etterkant. Jeg har derfor gjort en evaluering denne 129 

gangen og kommet frem til at for min egen del gjelder samme som gjorde seg gjeldende for 130 

ledersamlingen: dersom det ikke tar tid eller kapasitet fra noe annet samt NSO dekker 131 

kostnadene er det riktig prioritering av tid, men så fort det oppstår en kollisjon vil det være 132 

vanskelig å argumentere for å prioritere det. 133 

 134 

Intervju med NRK 135 

NRK kom på besøk på kontoret og jeg deltok på et videointervju ang. smittesituasjonen, 136 

vaksinering, og studenter.  137 

  138 

 139 

 140 

«Et universitet er ikke et eget land eller egen stat.» 141 

 142 

 143 

 144 

 145 

Med vennlig hilsen, 146 

Victor Zimmer 147 

Leder 148 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 149 

leder@sp.uit.no / victor.zimmer@uit.no 150 

 

mailto:leder@sp.uit.no
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Orientering Nestleder 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM 4 

Ansvarlig: Studentparlamentets Nestleder, Tobias Hjermann 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlament! 1 

 2 

To uker har gått siden forrige parlamentsmøte, men det har skjedd en del siden da. Utenom de 3 

ulike sakene nedenfor håper jeg smittesituasjonen ikke forverrer og går utover studentene sin 4 

utdanning og det sosiale studentlivet. Det er derfor viktig at vi alle følger med på nye 5 

anbefalinger og tiltak slik at vi sammen kan minske smitten i Tromsø.  6 

 7 

Strategisamling 8 

Dagen etter SPM 3 satt arbeidsutvalget seg på Árdna og gikk gjennom arbeidsprogrammet 9 

punkt for punkt. Vi satt av hele dagen til dette og fikk diskutert hvordan vi skulle gjennomføre 10 

de ulike arbeidsoppgavene til hvert enkelt AU-medlem. Selv om noe ulik oppfatning av 11 

punktene fant vi frem til gode løsninger for hvordan vi best mulig skal jobbe med 12 

arbeidsprogrammet fremover. Mange av oppgavene ble også oppklart i felleskap, som gjør det 13 

enklere for alle i AU å kunne bistå der det trengs fremover. Alt i alt var dette en nyttig samling 14 

for alle i AU. Nå vet vi mer om hva som forventes av oss og hvilken fremgangsmåte som en 15 

burde følge for å få oppgavene gjort på best mulig måte. Vi fikk i tillegg lagt inn en hyggelig 16 

lunsj på Markedet. En effektiv avslutning på uken etter et langt parlamentsmøte dagen før 17 

oppsummerer min mening om strategisamlingen.  18 

 19 

Studentspillet – Trygg student – Trygg student i utlandet – Trygg fadder 20 

Deltok i møte med Christine Holm Bertzen fra Sikresiden angående studentspillene 21 

“Trygg student”, “Trygg student i utlandet” og “Trygg fadder” som UiT Norges arktiske 22 

universitet som utdanningsinstitusjon har tilgang på, bestilt av Gøril Heitmann. Sikresiden er 23 

for universitetet, høgskoler og forskningsvirksomheter som operasjonaliserer styrende 24 

dokumenter slik at studenter og ansatte vet hva de bør gjøre når noe skjer, og hvordan man kan 25 

bidra forebyggende. Selve møte var det Geir Jarle Voldmo som tok initiativ på å innkalle til 26 

med å invitere ulike aktører ved UiT og NAS. Blant de som møtte var representanter fra BFE-27 

, Jur- og Helse-fakultetet, Camilla Torneus og Julie Strømsvold fra Samskipnaden studentliv, 28 

Asta fra administrasjonen og meg fra SP. Hvert universitet har mulighet til å bestille en tjeneste 29 

fa Sikre Siden der man blir inkludert i de tilbudene de har. Dette bestilte Gøril Heitman for året 30 

2021 og ny bestilling må fikses for året 2022. Geir Jarle Voldmo innkaller til nytt internt møte 31 

med aktører fra UiT, NAS og SP for videre samarbeid og koordinering rundt Sikre 32 

Siden.  Videre arbeid rundt Sikresiden internt på UiT tar sikte på å informere om tilbudet til 33 

Sikresiden rundt handlingskompetanse i ulike situasjoner.  34 
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 35 

Barents Youth Summit 36 

I forbindelse med ministermøte 26. oktober ble det avholdt Barents Youth Summit på The Edge 37 

etter initiativ fra utenriksminister Anniken Huitfeldt. Der deltok jeg som representant 38 

fra Studentparlamentet sammen med andre unge representanter i Nord-Norge som blant annet 39 

ungdomsrådet. På møte fikk ungdom fra Barentsregionen muligheten til å føre en direkte dialog 40 

med statsrådene om saker de anser som viktige. Dette var det første Youth Summit siden 41 

Barents Cooperation var etablert. Dette var et interessant dialogsmøte mellom unge mennesker 42 

fra barentsområdene og utenriksministerne fra Norge, Russland, Sverige, Danmark, Finland og 43 

Island. Et felles ønske fra alle om tettere samarbeid og bedre dialog fremover var de 44 

mest repeterende svarene, men også ønske om å satse på de unge. Ikke bare i fremtiden, men i 45 

år, neste år og senere år.  De nordiske landene var svært positive til satsning i nord og på de 46 

unge sin påvirkning.  47 

 48 

Introduksjonsmøte med SU BFE-fak  49 

I introduksjonsmøte med SU BFE-fak torsdag 28. oktober gikk vi gjennom 50 

informasjonsutveksling og hvordan vi kan være til bistand for hverandre for å bedre 51 

studenttilværelsen til studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Jeg fikk informert dem om 52 

Studentparlamentet sin funksjon og hva arbeidsutvalget gjorde, samt hvilken kontakt vi hadde 53 

med ulike aktører på UiT for å fremme studentene sine interesser. Videre informerte jeg om 54 

hva AU kunne gjøre for dem og at de kunne henvende seg til oss med saker de trenger hjelpe 55 

med, eller har spørsmål de måtte lure på. En av sakene de forhørte seg om var angående 56 

situasjonen til Markedet (HHT-kantinen) og at den skulle stenge 1. desember. Dette er ikke 57 

tilfelle da Samskipnaden prøver å finne løsninger på problemet istedenfor å stenge 58 

Markedet. Etter e-post til Bård Nordtømme er situasjonen til Markedet slik at etter diskusjon i 59 

Samskipnadens styre og etter nytt møte vil man ta en beslutning om stenging av Markedet 60 

grunnet at man ikke klarer å drive kantinen i balanse. Bård regner med at avgjørelsen blir tatt 61 

på neste styremøte i Samskipnaden.  62 

 63 

Intervju om smittesituasjonen i Tromsø 64 

Fredag 24. oktober ble jeg intervjuet av VG sammen med Marius Bjørnback (studentlivlose) 65 

angående smittesituasjonen i Tromsø. På spørsmål om tiltakene Samskipnaden har tilrettelagt 66 

angående drop-in vaksinering på Bazinga og gratis selvtester på Grut kaffebarene på campus 67 

Tromsø svarer jeg at dette er gode tiltak. For drop-in vaksinering er dette et godt tiltak som er 68 

direkte lagt opp for studenter slik at de som ikke er fullvaksinert blir prioritert og at det faktisk 69 

skjer på campus i mer kjente og trygge omgivelser. For gratis selvtester er dette et godt tiltak 70 

fordi man kan ta med seg hjem om man føler seg dårlig for å unngå lang kø i byen.  71 

Hele saken kan dere lese her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Bjwk7l/smitteboom-i-72 

tromsoe-studenter-dropper-aa-dra-paa-byen-i-helgen  73 
 74 

Møte mellom Studentparlamentet og rektoratet 75 

På møte med rektoratet tirsdag 2. november stilte hele AU og Kathrine fra rektoratet. En av 76 

sakene rektoratet ønsket å snakke om var om arbeidsprogrammet vårt og saken om workshop 77 

om grensesetting og seksuell trakassering som prorektor Kathrine mener er en god sak. Det ble 78 

enighet om at det kunne være en god idé om AU, rektoratet og lederen av LMU hadde satt seg 79 

ned for å finne tiltak som dekker bredt og har god samhandling. Studentparlamentet vil fortsatt 80 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Bjwk7l/smitteboom-i-tromsoe-studenter-dropper-aa-dra-paa-byen-i-helgen
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Bjwk7l/smitteboom-i-tromsoe-studenter-dropper-aa-dra-paa-byen-i-helgen
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ta regien på arbeidet rundt workshopen, med tanke på at SP har best forståelse av relasjonen 81 

studentene har seg imellom. Det var også bra at AU kunne si noe om det forebyggende. Målet 82 

er at alle studentene skal oppleve at studentmiljøet er trygt. Målet er at studentene skal kunne 83 

si ifra til andre personer, og hvordan man snakker med hverandre. Det ble påpekt at UiT skal 84 

ha gode rutinger for varslingssaker, men ønsker seg selvfølgelig færrest mulig saker.  85 
 86 

Innspillsmøte om karriereveiledning for studenter i UH-sektoren 87 

Har deltatt i innspillsmøte om karriereveiledning for studenter i UH-sektoren. Direktoratet for 88 

høyere utdanning og kompetanse ønsker å gjennomføre en undersøkelse om karriere 89 

veiledning. Undersøkelsen planlegges gjennomført i løpet av 2022 og skal være et 90 

kunnskapsgrunnlag for direktoratet og Kunnskapsdepartementet for vurdering av eventuelle 91 

videre prosjekt og tiltak. Tema for undersøkelsen er tilgang til og kvalitet på 92 

karriereveilednings- og karrierelæringsaktiviteter for studenter. I møte deltok Ida og jeg fra AU 93 

der vi kom med innspill på studentenes erfaringer med og behov for karriereveiledning i løpet 94 

av studiene. Både hvordan nåsituasjonen er i forhold til ønsket situasjon, men også kartlegge 95 

studentenes behov for og tilbud om karriereveiledning ved inngangen til, underveis og ut av 96 

utdanningene. Noen av innspillene UiT kom med var at om karriereveiledningen har felles krav 97 

til kvalitet vil man kunne få like gode tilbud i hele UH-sektoren som er bra med tanke på at 98 

rekrutteringen til Nord-Norge. Det var også viktig for UiT å presisere at karriereveiledningen 99 

fungerer begge veier fra student til arbeidsliv og arbeidsliv til student. Med dette menes det at 100 

studenter tar mer komplekse og tilpassede utdanninger med emner fra flere studieprogram. Det 101 

er derfor viktig for studentene å vite hvilke ønsker arbeidslivet har til ferdigutdannede, men 102 

også at arbeidslivet vet hvilke ønsker studentene har til arbeidsgiver og hvilken jobber som er 103 

aktuelle med dagens utdanningssystemer. I desember får AU et utkast av arbeidet for å komme 104 

med en siste kommentar og endringsforslag før det utarbeides og blir klart i 2022. 105 

 106 

Møte med medlemslag, SST og NSO  107 

I møte med medlemslagene, SST og NSO fikk man orientert seg om hvordan det gikk med de 108 

andre medlemslagene, SST og innad i SNO, samt formidlet hvordan det går med UiT Norges 109 

arktiske universitet. Smittesituasjonen og arbeidet i AU ble orientert om. I andre saker som ble 110 

tatt opp var koronasituasjonen en hemmende situasjon for samtlige medlemslag, de synlighet 111 

for og gjennomføring av arbeidsoppgavene til de ulike medlemslagene. Spesielt angående valg 112 

var det diskutert hvordan dette gjøres på de ulike utdanningsstedene. Det å legge inn et arbeid 113 

med å kjenne studentene sine var et innspill som kanskje man tar litt lett på, men også forståelse 114 

av hva som trekker studenter til møter, samt bruken av sosiale medier til synlighet før og under 115 

valget.  116 

 117 

«Pandemien er dessverre ikke over selv om vi kan leve mer normalt på grunn av vaksinen.» 118 

- Anita Schumacher, Sykehusdirektør på UNN 119 

Med vennlig hilsen, 120 

Tobias Hjermann 121 

Nestleder 122 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 123 

nestleder@sp.uit.no / tobias.m.hjermann@uit.no124 

mailto:nestleder@sp.uit.no
mailto:tobias.m.hjermann@uit.no
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Orientering Velferds-, organisasjons- og studentdemokratiansvarlig 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Studentparlamentets Velferds-, organisasjons- og studentdemokratiansvarlige, Jonas Dahlberg Toft 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Studentparlament, 1 

 2 

Longyearbyen 3 

Søndag 24. oktober var det offisiell åpning av Elvesletta studentboliger ved studiested 4 

Longyearbyen, hvor jeg deltok sammen med leder av Studentparlamentet. Åpningen markerer 5 

et nytt kapittel for studentene ved studiestedet, og bidrar til et betraktelig løft, både hva angår 6 

velferd for studentene, sikkerhet, dekningsgrad og norsk tilstedeværelse på Svalbard. 7 

Boligene bidrar til en dekningsgrad på over 100%, som er nødvendig ved et slikt særegent 8 

studiested som Longyearbyen er. 9 

 10 

Under oppholdet på Svalbard, fikk jeg også anledning til å møte flere studenter ved UNIS, 11 

mange av dem registrert som studenter ved andre institusjoner enn UiT – Norges arktiske 12 

universitet. Studiemiljøet bærer preg av at mange studenter kun oppholder seg der i kort tid, 13 

som gjør det vanskelig å bygge store foreninger med god kontinuitet. Til tross for dette, har 14 

UNIS et velfungerende studentråd, som bidrar til å skape et stort samhold mellom studentene. 15 

For å ytterligere styrke dette samholdet, er Studentliv i kontakt med institusjonen, og var til 16 

stede under oppholdet. Til tross for at studentene ved UNIS ofte er studenter ved andre 17 

institusjoner enn UiT, har vi et særdeles ansvar for dem, da særlig hva gjelder velferd.  18 

 19 

Under oppholdet deltok jeg også på et møtet med samskipnaden, hvor deler av styret var 20 

representert, i tillegg til direktør og ansatte. Blant disse, var fagsjef for bolig, som ga en 21 

informativ presentasjon om hvordan boligbeleggets konjunkturer gjennom året og på tvers av 22 

studiested. Her fikk også leder og jeg mulighet til å gi innspill om samskipnadens rolle i 23 

fremtiden, hvor vi understrekte økt fokus på studentforeninger, samskipnaden som seriøs 24 

utleier og regulator av boligmarkedet, behov for et student- og foreningshus på campus 25 

Tromsø og hvordan samskipnaden blir forstått av studenter som nettopp en samskipnad, altså 26 

et fellesskap. 27 

 28 

  29 
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SEMKOM 30 

Siden forrige skriftlige orientering til Studentparlamentet, har det blitt brukt mye tid til arbeid 31 

i forbindelse med SEMKOM og høstfordeling. Jeg er fornøyd med arbeidet vi har lagt ned, og 32 

innsatsen fra de andre medlemmene under møtene vi har hatt. Utenfor selve møtene, har det 33 

også blitt mye tid på å sørge for at nødvendig dokumentasjon har vært SEMKOM i hende, 34 

gjennom gjennomgang av innsendte dokumenter og møter og korrespondanse med 35 

foreningene. Det har også blitt lagt ned et betydelig arbeid i forberedelsene til møtene, slik at 36 

disse skulle foregå så effektivt som mulig. 37 

 38 

Kraft helsestasjon 39 

Situasjonen rundt Kraft helsestasjon ser ut som at den går mot en positiv løsning. Etter møter i 40 

Tromsøs kommunale studentutvalg, har vi lagt press på kommunen om å videreføre tilbudet 41 

på helsestasjonen, gjennom å imøtekomme det økonomiske behovet helsestasjonen har for 42 

fortsatt drift. Det fremkommer gjennom disse møtene at det er en bred partipolitisk enighet i 43 

kommunestyret om fortsatt drift på helsestasjonen. 44 

 45 

Strategiseminar 46 

Arbeidsutvalget har nylig avholdt et internt strategiseminar, hvor vi fikk diskutert hvordan 47 

arbeide med Studentparlamentets arbeidsprogram for å realisere Studentparlamentets 48 

prioriteringer. Diskusjonene fra denne samlingen vil tas med i det videre arbeidet, og det har 49 

vært givende å bruke tiden på å koordinere strategi i fellesskap. Den konkrete 50 

fremgangsmetoden for hvert enkelt punkt i arbeidsprogrammet er ikke egnet å videreformidle 51 

gjennom formatet som denne orienteringen er lagt rundt, men jeg inviterer 52 

Studentparlamentets representanter og andre interessenter å diskutere dem og gi ytterligere 53 

innspill på saker dere har innspill i. 54 

 55 

Høstkonferanse 56 

Siste helg i oktober, deltok jeg på NSO sin høstkonferanse, hvor årets tema hva «Hvorfor skal 57 

vi bry oss». Under samlingen fikk vi blant annet en videohilsen fra statsråd Borten Moe, som 58 

presenterte regjeringens mål om å satse på økt studentboligbygging, styrking av studenters 59 

psykiske helse og tolv måneders studiestøtte for studenter med barn. Videre fikk vi anledning 60 

til å diskutere innholdet i Hurdalsplattformen med rådgiver fra Arbeiderpartiet, Anders 61 

Kvernmo Langset. Under denne bolken, utfordret ble rådgiveren spurt om regjeringens 62 

forståelse av desentralisering innenfor UH-sektoren, uten at svaret var særlig oppklarende. 63 

 64 

Det ble også klart på konferansen at NSO har engasjert et analysebyrå for å gjennomgå det 65 

norske utleiemarkedet. Jeg er svært spent på rapporten som kommer fra dette arbeidet, og ser 66 

frem til å kunne knytte dette opp mot Studentparlamentets prioriteringer. 67 

 68 

  69 
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TK budsjett 70 

Ved det neste møtet i Tromsø kommunes studentutvalg, er det det satt opp sak om innspill til 71 

kommunens budsjett for 2022. Jeg har allerede spilt inn sak om helsestasjonen på Kraft og 72 

finansiering av Jusshjelpen, og planlegger nå i samråd med leder av Studentparlamentet 73 

ytterligere innspill. Studentparlamentet er velkomne til å bidra i denne prosessen. Møtet i 74 

studentutvalget er 25. november. 75 

 76 

 77 

«On tue un homme, on est un assassin. on tue des milliers d'hommes, on est un conquérant. 78 

on les tue tous, on est dieu» 79 

-Jean Rostand, biolog 80 

 81 

 82 

 83 

Med vennlig hilsen, 84 

Jonas Toft 85 

Velferds-, organisasjons- og studentdemokratiansvarlig 86 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 87 

velferd@sp.uit.no 88 
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Orientering utdannings- og internasjonaliseringsansvarlig 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Studentparlamentets utdanningsansvarlig, Ida Rabben Trælnes 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Parlament! 1 

 2 

Det er i skrivende stund 2 uker siden forrige møte og etter tilbakemeldinger fra dere skal jeg 3 

prøve å få en mer utfyllende orientering for hva jeg har jobbet med siden sist. Som dere ser 4 

har jeg mange prosjekter som alle tar litt tid. Jeg har nå prøvd å fokusere litt på hvilke 5 

prosjekter jeg jobber med samt legge vekt på hva som gjør at jeg ikke får gjort ting fra 6 

arbeidsprogrammet i det tempoet jeg ønsker. 7 

 8 

Strategisamling: 9 

Dagen etter forrige parlamentsmøte hadde vi strategisamling der vi planla hvordan vi skulle få 10 

igjennom sakene fra arbeidsprogrammet. Dette var utrolig nyttig og var en fin måte å få 11 

kontroll på hvordan jeg kan få gjennomført politikken vår. Samtidig var det nyttig å gå 12 

igjennom arbeidsprogrammet igjen og planleggingen ga ny motivasjon og energi til arbeidet. 13 

 14 

EvaluationKIT: 15 

EvaluationKIT er det nye verktøyet som skal brukes under studentevalueringene. Foreløpig er 16 

det et prøveprosjekt. Jeg har vært i komiteen siden i sommer men veldig lite har skjedd før nå. 17 

UiT har nå skrevet under avtalen og jeg er med i arbeidsgruppen som skal utvikle forslag til 18 

spørsmål for evalueringssjemaene. Dette er viktig for at studenter skal føle at det betyr noe å 19 

evaluere emner. Hvilke spørsmål de får påvirker ikke bare hvor mange studenter som orker å 20 

svare, men også hva faglærer eller programleder får ut av svarerne på spørsmålene. Som igjen 21 

er viktig for at emnene kan forbedres.  22 

 23 

Høringssvar: 24 

Jeg jobber også med å skrive et høringssvar til 21/5072-1 Høring Forskrift om endring i 25 

forskrift om utdanningsstøtte studieåret 2022 2023. Dette kommer til å hovedsakelig påvirke 26 

studenter ved helsefag og begrenser hvilke land de kan dra på utvekling til mens de fortsatt får 27 

støtte fra lånekassa. Jeg jobber i skrivende stund med å få til et møte med Helskefak sitt 28 

studentutvalg for å gi meg en bedre innsikt i hvordan dette vil påvirke dem. Samt jobber jeg 29 

med å gjøre undersøkelser for mer bakgrunnsinformasjon så høringssvaret blir godt 30 

begrunnet. 31 

 32 

Navnekomitee: 33 
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Jeg jobber også med forslag til navn for navnekomiteen for det nye kystfartøyet til UiT. De 34 

har et ønske om et samisk eller kvensk kvinnenavn med tilknytning til havet. Om noen ønsker 35 

å komme med forslag så er det bare å si ifra. Jeg selv blir i mellomtiden å undersøke norrøn 36 

og samisk mytologi for å se om jeg finner et passende navn, som er det sporet jeg begynte på 37 

og komiteen mente var et godt spor å fortsette på. Årsaken til at de ønsker et kvinnenavn er at 38 

det allerede er mange båter med mannlige navn og de ønsker å få litt mer variasjon. Når det 39 

kommer til samisk eller kvensk, så er det på grunn av at dette er høyst relevante grupper for 40 

UiT. 41 

 42 

Internasjonalisering: 43 

Jeg jobber kontinuerlig med de internasjonale organisasjonene her på UiT, neste på planen er 44 

å gå i et møte med leder av internasjonalt kontor og ESN. Det må fortsatt litt mer planlegging 45 

til før dette møte. Ellers planlegger jeg å kontakte ISU for å få en oppdatering på situasjonen 46 

deres og så om jeg kan hjelpe. 47 

 48 

Fra arbeidsprogrammet: 49 

Jeg prøver å få start på et par punkter i arbeidsprogrammet. Blant annet prøver jeg å få løftet 50 

fram et par saker i SUV, men der trenger jeg mye tyngde for å kunne fremme de sakene jeg 51 

ønsker. Jeg får dessverre ikke tak i FUF og har derfor ikke kommet videre med det i skrivende 52 

stund. Jeg har også prøvd å få kontakt med kommunikasjonssjef angående 53 

informasjonskampanjen om rettigheter til tilbakemelding på eksamen, men har heller ikke fått 54 

kontakt der. Jeg har også prøvd å komme i kontakt med leder for internasjonalt kontor, da 55 

spesielt med tanke på kommunikasjon til utvekslingsstudentene fra UiT, og tilstanden på 56 

Norsk kursene som blir gitt til internasjonale studenter. Men heller ikke der har jeg fått 57 

kontakt. 58 

 59 

 60 

«..Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert 61 

you…» 62 

-Rick Astley, Musiker 63 

 64 

 65 

 66 

Med vennlig hilsen, 67 

Ida Rabben Trælnes 68 

Utdannings- og internasjonaliseringsansvarlig 69 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 70 

utdanning@sp.uit.no 71 
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Orientering fra studentrepresentantene i universitetsstyret 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Studentrepresentantene i universitetsstyret 

Sakstype: Orientering 

 

 

Siden sist møte i Studentparlamentet har det ikke vært møter i Universitetsstyret. Derfor er det 1 

ikke noe nytt å orientere om. Neste møte er 24. november.  2 

 3 

Med vennlig hilsen, 4 

Maren Irene Gåre Bakkevoll og Ole-Andreas Myhrer Smith 5 
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SAK 46-2122 Studentparlamentets Høstfordeling 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Jonas Toft, velferdsansvarlig 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Semesteravgiftsfordelingskomitéen (SEMKOM) avleverer med dette sin innstilling for 1 

høstfordelingen av semesteravgiftsmidler for 2021 til Studentparlamentet. 2 

 3 

Komitéen består av Jonas Toft (leder), Henrik Kristoffersen, Erling Petter Trones, Martyna 4 

Banaszek, Petter Johansen, Monir Martinsen Bouker (vara) og Arne Solheim Paulsen (vara). 5 

Komitéen har hatt seks møter i forbindelse med høstfordelingen, hvorav fem har vært avholdt 6 

digitalt og ett som heldagsmøte i Tromsø. 7 

 8 

Heldagsmøtet ble avholdt 20.10. På dette møtet ble nådde SEMKOM en enstemmig enighet 9 

om innstilling til høstfordelingen. Denne ligger vedlagt med underskrift fra deltakerne fra 10 

møtet. 11 

 12 

På komitéens første møte om høstfordeling, ble habilitetsspørsmål løftet, og Martyna 13 

Banaszek erklærte seg inhabil i saker som vedrører Campustinget i Finnmark og City Scene 14 

grunnet hennes rolle i disse foreningene. Hun har derfor ikke deltatt på vurderingen av 15 

søknadene til CTiF og City Scene, men deltatt i plenumsdebatt om helhet i innstillingen. 16 

Studentparlamentet har ved årets fordeling kr. 6 040 000 til rådighet. Total søknadssum ved 17 

årets høstfordeling er kr. 6 538 000. 18 

 19 

I forkant av årets fordeling har alle søknadsberettigede foreninger blitt kontaktet per e-post, 20 

og blitt informert om søknadsfristen. Denne var 17. september. Komitéen har ikke mottatt 21 

søknader etter fristen. SEMKOM har forsøkt å innhente informasjon jr. §6 og §7 i Reglement 22 

for tildeling av støttemidler der foreningene selv ikke har levert nødvendig dokumentasjon. 23 

Tall som angår studentantall ved fakultet og studiested, er hentet fra Database for statistikk 24 

om høyere utdanning. 25 

 26 

SEMKOM ber Studentparlamentet bemerke seg at årets innstilling er fatter på andre 27 

premisser enn tidligere. Som følge av pandemien, har enkelt foreninger økt behov for midler, 28 

mens andre foreninger har fremdeles midler til rådighet fra tidligere fordelinger.  29 

SEMKOM har forholdt seg til kriteriene Studentparlamentet har beskrevet i §7. Behandling 30 

av søknader i Reglement for tildeling av støttemidler. SEMKOM har også sett at 31 

Studentparlamentet tidligere har bemerket seg at enkelte foreninger har hatt høy egenkapital. 32 

Dette har vært tatt opp under årets arbeid, og vært vurdert under kriteriet om økonomiske 33 

behov. 34 
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Vedlegg: 

1. Vedlegg 1: Semesteravgiftsfordelingskomitéens arbeidsdokument 

2. Vedlegg 2: Semesteravgiftsfordelingskomitéens signerte innstilling til høstfordelingen 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet vedtar fordeling av semesteravgiftsmidlene slik det fremkommer i 

semesteravgiftsfordelingskomitéens innstilling. 

 

Innstilling fra semesteravgiftsfordelingskomitéen: Innstillingen er vedlagt som vedlegg 2 
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SAK 45-2122 Godkjenning av oppnevning til prosjektgruppe for utredning av 

fremtidig bibliotekstruktur 
 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM4 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Arbeidsutvalget oppnevnte 18.10.2021 Victor Zimmer til et midlertidig verv i prosjektgruppe 1 

for utredning av fremtidig bibliotekstruktur. 2 

 3 

Prosjektgruppen har i oppgave å utrede flere konsepter for en ny bibliotekstruktur da UiT 4 

ønsker å gjøre dette parallelt med renoveringen av KS-biblioteket som er tildelt midler til 5 

renovering.   6 

 7 

Prosjektgruppen er et midlertid organ og Studentparlamentet ble bedt om å oppnevne en 8 

representant så fort som mulig. 9 

 10 

I henhold til Reglement for Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet §7-2 11 

Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg har arbeidsutvalget oppnevnt representanten 12 

midlertidig og legger nå dette frem for Studentparlamentet. 13 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Victor Zimmer oppnevnes som studentrepresentant til prosjektgruppe for utredning av 

fremtidig bibliotekstruktur med virketid tilsvarende komiteens varighet. 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak. 

 

 


