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Møteinnkalling til SPM8 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 

 Dato:  31.03.2022 

 Tid:  17:00 

 Sted:  Auditorium B1005, SVHUM-bygget, 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 møte SPM9. 

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. 

 

DAGSORDEN 
SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE SIDE 

Fast Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak  

Fast  Godkjenning av referat fra SPM7 Vedtak  

 Godkjenning av referat fra SPMX0   

 Godkjenning av referat fra SPMX1   

 Godkjenning av referat fra SPMX2   

Fast Orientering Leder Orientering 2 

Fast Orientering Nestleder Orientering 5 

Fast Orientering Velferdsansvarlig Orientering 12 

Fast Orientering Internasjonaliseringsansvarlig Orientering 18 

Fast Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret Orientering 20 

Fast Orientering Styret i Norges Arktiske Studentsamskipnad Orientering 22 

Sak 37 – 2122 Møteplan for vår 2022 Vedtak 23 

Sak 61 - 2122 Flere navn på UiT og Studentparlamentet Vedtektssak 24 

Sak 67 – 2122 Frihet til Afrikas siste kolonistat, Vest-Sahara Resolusjon 26 

Sak 40 – 2122  Opprettelse av politiske komiteer Vedtak 29 

Sak 68 – 2122  Valg av vara til velferdspolitisk komité Valg 30 

Sak 69 – 2122  Førstegangsvedtak om utmelding fra NSO Vedtak 31 

Sak 63 – 2122  Panteoppsamling ved UiT Vedtak 34 

mailto:au@sp.uit.no
mailto:au@sp.uit.no
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Orientering Leder 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Studentparlamentets Leder, Victor Zimmer 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlament, 1 

 2 

Det er blitt hyppige møter med ekstraordinære møter mellom de ordinære møtene, men jeg ser 3 

frem til å møtes igjen. Arbeidsutvalget legger nå frem flere saker som krever mye diskusjon 4 

fra dere, samtidig som vi følger opp vedtatt politikk. Det er også blitt meldt inn saker som 5 

arbeidsutvalget har behandlet. Dette gir totalt sett et møte jeg ser frem til. 6 

 7 

Det har som vanlig vært mye som står på og jeg skal gjøre et forsøk i å oppsummere: 8 

 9 

Ukraina 10 

Som dere ble orientert om forrige møter har Studentparlamentet vært engasjert i 11 

beredskapssaker som oppstår fra den russiske invasjonen av Ukraina. Dette har bestått av mye 12 

representasjonsarbeid hos medier og på UiTs fredssamling. Videre har det vært dialog med 13 

UiT, NAS, og KD/UDI. 14 

 15 

Status nå er at de umiddelbare problemene er løst. Studenter som er hos UiT og har mistet 16 

tilgang til bankkonto eller stipend skal ha fått kronekort for å dekke utgifter i det korte løp. KD 17 

har også etterhvert fått på plass et stipend som studenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland 18 

kan søke på, det gjøres ved å søke UiT. Utreiseplikten er opphevet for alle ukrainske borgere 19 

og UDI hastebehandler søknader fra russiske og hviterussiske studenter. 20 

 21 

Studentinnovasjon 22 

Arbeidsutvalget startet dette semesteret et arbeid med å se på mulighetene innenfor 23 

studentinnovasjon. Studentparlamentet har noe politikk på området, men vi sikter 24 

på å spesifisere denne politikken.  25 

 26 

I første omgang har vi vært i kontakt med Norinnova, Fremstr og interne enheter på UiT. 27 

Videre har vi ytret ønske til rektoratet om et studentinnovasjonsprosjekt med fysisk plassering 28 

på campus, i første omgang i Tromsø og deretter ved andre campus om prosjektet lykkes. 29 

 30 

UiT Talent 31 

UiT har satt i gang et arbeid med å utvikle «UiT Talent», et prosjekt som skal bidra 32 

til å strategisk utvikle UiT i en retning som henter inn mer ekstern finansiering. Det er blitt 33 

klart over flere år at det blir ikke høyere grunnbevilgninger, men det er mer å hente i 34 
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kommersiell oppdragsaktivitet, midler fra EU, NFR, HK-dir., mfl. I henhold til 35 

Studentparlamentets politikk blir det viktig å opprettholde et fokus på at studenter inkluderes i 36 

slik forskning og et fokus på at UiT også søker økt finansiering eksternt til 37 

utdanningsprosjekter. 38 

 39 

Studentvalg 40 

Studentparlamentet er godt kjent med at prosessen rundt studentvalget ikke gikk ideelt i år. 41 

Fra arbeidsutvalget sin side jobbet vi en del med planlegging av en «Still til valg» kampanje, 42 

men den ble dessverre ikke gjennomført. Dette resulterte i at studenter ikke fikk god nok 43 

informasjon om hvordan stille til valg.  44 

 45 

I prosessen før valget leverte én liste for sent og valgstyret gjorde sitt vedtak om å følge 46 

reglementet, følgelig fikk listen ikke stille til valg. Arbeidsutvalget forutså rett at det ville 47 

skape konflikt og orienterte umiddelbart UiT om situasjonen. I dialog med UiT og Kontroll- 48 

og organisasjonskomiteen kom vi raskt frem til at en av UiTs jurister skulle komme med 49 

evaluering og arbeidsutvalget samlet alt av informasjon og delte dette. Juristen bekreftet at 50 

tolkningen som allerede var gjort av fristen var korrekt, men påpekte et dårlig 51 

informasjonsarbeid i forkant av valget, og det beskrivelse i reglementet. 52 

 53 

Dessverre ble situasjonen løftet i media uten dialog med arbeidsutvalget og utfallet av 54 

situasjonen ble forverret. Flere lister trakk seg også fra valget uten å ha noen form for dialog 55 

med arbeidsutvalget, dette inkluderte den listen som var sendt inn for sent. Dette skjedde før 56 

vi rakk å innhente en ekstern juridisk tolkning, og uten dialog med oss, så når vi mottok 57 

tolkningen var det for sent å korrigere feil.  58 

 59 

Studentparlamentet var farlig nært å avholde et valg der kun én liste stilte til valg, dette med 60 

grunnlag i manglende informasjonsarbeid, dårlig kommunikasjon, pressing av frister, og 61 

veldig forhastede slutninger hos flere lister. Studentparlamentet kan trygt anbefales å følge 62 

opp valgarbeid i forkant av valget nærmere i fremtiden. 63 

 64 

Økonomisk situasjon 65 

Som orientert om ved flere tidligere anledninger har jeg jobbet med å få kontroll på den 66 

økonomiske situasjonen til Studentparlamentet. Dette begynner å nærme seg mål nå, og 67 

KPMG som er vår revisor har ferdigstilt sin revisjon. Jeg har sendt fullstendighetserklæringen 68 

jeg for så vidt mener forrige leder av Studentparlamentet burde ha sendt.  69 

 70 

Dette betyr forhåpentligvis at vi får den godkjente revisjonen med merknader overlevert 71 

så snart som mulig, og Studentparlamentet vil da ved første ordinære møte etter det få sak om 72 

regnskap til orientering. Det vil også bety at UiT kan utbetale videre driftstøtte, som tillater 73 

oss normal drift. 74 

 75 

Ettersom dette tok noe mer tid enn forventet har Samskipnaden stilt opp med et likviditetslån 76 

á NOK 300 000,-. Dette vil tilbakebetales så fort driftsstøtten er utbetalt. 77 
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 78 

Frivillighetens år 2022 79 

Tromsø kommune har startet et arbeid med å markere 2022 som frivillighetens år. Jeg har 80 

deltatt på flere møter med studentutvalget, andre frivillige organisasjoner, dialogmøter og skal 81 

også delta i en gruppe som vil skrive kronikker om frivillighet til Nordlys. Det er og blir et 82 

mål å fremme studentfrivillighet som en del av det større bildet. 83 

 84 

EUGLOH 2.0 85 

Søknaden fra EUGLOH alliansen er levert og avventer nå svar. Forhåpentligvis betyr dette et 86 

styrket intereuropeisk samarbeid som kommer studentene til gode. 87 

  88 

Læringsmiljøutvalget 89 

Læringsmiljøutvalget har endelig klart å avholde møte, Studentparlamentet bistår etter evne i 90 

å holde gang i saker og møter. Vi bemerker oss at vi må jobbe videre med å sørge for at flere 91 

av studentrepresentantene møter og at de deltar mer aktivt. 92 

 93 

UiTs strategi 94 

Arbeidet med UiTs strategi fortsetter, og siden sist har det vært et hurtig arbeid i flere 95 

arbeidsgrupper. Jeg har deltatt aktivt i dette sammen med flere andre engasjerte studenter.  96 

 97 

 98 

 99 

 100 

Med vennlig hilsen, 101 

Victor Zimmer 102 

Leder 103 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 104 

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

 

mailto:leder@sp.uit.no
mailto:victor.zimmer@uit.no
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Orientering Nestleder 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM 8 

Ansvarlig: Studentparlamentets Nestleder, Tobias Hjermann 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlament! 1 

 2 

Det er ikke lenge siden sist, men det har skjedd mye fra forrige ordinære parlamentsmøte.  3 

 4 

UiT og Sergej Lavrov  5 

På AU-møte mandag 28. februar stemte AU for at vi på vegne av Studentparlamentet ønsker 6 

at UiT trekker tilbake æresdoktoratet Sergej Lavrov fikk av UiT i 2010. NRK Troms og 7 

Finnmark var på besøk og gjorde en kort reportasje om sitasjonen på morgenen. Det var lurt 8 

at Studentparlamentet uttalte seg før universitetsstyret på saken fordi vi som parlament har en 9 

klar stemme før andre tok avgjørelsen. Etter den russiske invasjonen av Ukraina så har det 10 

vært mye å gjøre. AU donerte blant annet 15 000,- kroner til UNICEF sitt arbeid deres for 11 

nødhjelp. På grunn av sanksjonene mot Russland kunne ikke pengene deres bli overført fra 12 

Russland. Vi måtte derfor se på ulike løsninger for de russiske studentene ved UiT som ikke 13 

kunne betale for husleie, mat og andre utgifter. Etter oppfordring fra parlamentet så ventet 14 

Samskipnaden med innbetaling for husleie. Tromsø kommune skal ta imot 550 ukrainske 15 

flykninger det er usikkert hvordan det vil gå ut over studenters jakt på bolig.  16 

 17 

 18 

Strategiprosess ved UiT 2030 19 

I forbindelse med Strategiprosessene ved UiT 2030 ble jeg valgt inn i Gruppe 20 mandag 20 

forrige uke. Møtet foregikk samme dag. Arbeidsgruppen sin oppgave omhandler Mangfoldig, 21 

der vi skal utnytte mangfold som en drivkraft ved UiT. I denne arbeidsgruppen har ar jeg 22 

informert om hvordan UiT inkludere flere studenter ved alle campusene på en bedre måte der 23 

man burde legge til rette for at man føler seg like mye velkommen uansett hvilket campus 24 

man befinner seg på. Jeg har også foreslått ordninger for hvordan studenter, ansatte og 25 

næringslivet kan knyttes mer sammen på campus enden det gjennom foredrag, seminarer eller 26 

sosiale samlinger, for nettopp å styrke mangfoldet vi har på universitetet. På kultur foreslo jeg 27 

et man burde kunne imøtekomme flere studenter og ansatte fra ulike land på en bedre måte. I 28 

dag er det mange studenter som ikke føler på at inkluderingen på UiT gir et godt mangfold. 29 

Ellers har arbeidsgruppen nytt møte i neste uke, der finpussing av skrivet skal ordnes. I uken 30 

etter var jeg i et nytt møte i Arbeidsgruppe 20 i Strategiprosessen til UiT der vi finpusset på 31 

innspillene våre. Vi diskuterte mer de tekniske tiltakene som kan styrke mangfold på UiT. 32 

Informasjon og dialog er gode tiltak for at flere skal kunne vite mer om universitetet og de 33 

som studerer og jobber her.   34 

 35 

 36 
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Workshop om grensesetting og seksuell trakassering 37 

I dialog med Maren Bakkevoll har vi snakket om workshopen angående grensesetting og 38 

seksuell trakassering. Presentasjonen for universitetsstyret blir primært å handle om hvordan 39 

man får implementert dette på UiT for nye studenter. En mulig plan kan være å få 40 

finansieringen for en ansatt til dette prosjektet om det er ønskelig for UiT. En Arbeidsgruppe 41 

skal i første omgang settes ned til dett prosjektet der man skal se på ulike punkter for 42 

vurdering.  43 

 44 

Vi har blant annet funnet ut at workshopen til fadderne i april/mai ikke er mulig da man ikke 45 

rekker det. Det er nok også lite sannsynlig at man får til en workshop i august/september for 46 

nye studenter og tillitsvalgte. Alt dette skyldes at finansieringen for workshopen vedtas av 47 

universitetsstyret, og siden min presentasjon av workshopen som skulle ha vært i januar 48 

fortsatt er utsatt, blir det nok ikke mulig med noen finansiering av prosjektet dette eller neste 49 

semester. Muligheten som vi ser på nå, er om man kan få satt ned en arbeidsgruppe som kan 50 

fokusere på hvordan en workshop kan realiseres fra våren 2023 av. Noen av punktene som 51 

arbeidsgruppen skal da skal fokusere på er: 52 

• Skal man ansatte noen til å drive arbeidet rundt workshop om grensesetting og 53 

seksuell trakassering? 54 

o Hvordan skal denne personen forholde seg i sin rolle i rapporteringsveien 55 

oppover kontra nedover? 56 

o Skal workshopen tilbys tillitsvalgte og faddere, eventuelt da med en annen 57 

tilnærming? 58 

• Hvordan får man implementert workshopen på alle studieprogram? 59 

o Hvordan skal den ansette ha løpende kontakt med hver studieansvarlig? 60 

o Hvilke insentiver kan man ha for at hver studieansvarlig får koordinert og 61 

gjennomfør workshop for nye studenter? 62 

o Skal universitetsstyret vedta at alle studieprogram skal tilby sine studenter X 63 

antall workshop? 64 

o Skal alle studentene (unntak enkelte studenter med gyldig grunn) blir tilbudt / 65 

ha tilbud til workshop? 66 

• Hvordan kan studieansvarlige koordinere og få gjennomført workshop for nye 67 

studenter på en best mulig måte? 68 

• Workshopen:  69 

o Antall personer per gang? 70 

o Hvilken måned på høstsemesteret skal dette tilbys? 71 

o Hvordan skal dette informeres om til studieansvarlige? 72 

o Hvordan skal tilbud om workshop koordineres mellom den ansatte og 73 

studieansvarlige? 74 

Vi vet ikke helt hvem som skal sitte i arbeidsutvalget for workshopen, men vi har noen 75 

aktører som vi ser for oss. Blant der er det aktører som: 76 

• Én ansatt i universitetsstyret 77 

• Én student i universitetsstyret 78 

• Én fra rektoratet 79 

• Én fra Studentparlamentet 80 

• Studentombudet 81 

• Én fra Samskipnaden 82 
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• Én fra DebutUKA i Tromsø 83 

• Én fra Medisinernes seksualopplysning (MSO) Tromsø 84 

 85 

 86 

Kvinnedagen 8. mars.  87 

På kvinnedagen fikk jeg gleden av å kunne holde tale under UiT sitt arrangement i Aud 2.  88 

 89 

Talen min ligger under:  90 

 91 

Til alle kvinnelige studenter og ansatte! Gratulerer så mye med dagen! 92 

 93 

Mitt navn er Tobias og jobber i Studentparlamentet der jeg er Likestilling og 94 

mangfoldsansvarlig. Det er en glede å kunne holde tale på deres dag. 95 

Selv om mye er gjort til nå i kampen for likestilling, har man fortsatt en lang vei å gå, og da 96 

også i akademia. Diskriminering mot urfolk og transkvinner er fortsatt saker som kvinnelige 97 

studenter og ansatte ikke skal måtte kjempe alene om. Dette håper jeg jobbes med fremover. 98 

 99 

I dag vil jeg sitere Oline Marie Sæther, som er Studie- og læringsmiljøansvarlig ved 100 

Studentparlamentet i Oslo, fra et seminar hun deltok på som tillitsvalgt ved sitt fakultet. 101 

 102 

Oline sier: 103 

«I løpet av det to dager lange seminaret ønsket ingen fra ledelsen meg velkommen, eller 104 

anerkjent at jeg i det hele tatt var til stede på møte.» 105 

 106 

Hun sier det tok henne to år å forstå nok til at hun hadde nok selvtillit til å stå støtt i sine egne 107 

vurderinger i sitt verv som tillitsvalgt. 108 

 109 

Selv om dette ikke skjedde på UiT er det viktig at man forstår at slike situasjoner kan oppstå 110 

om man ikke fortsetter kampen for likestilling. Jeg har erfart som likestilling- og 111 

mangfoldsansvarlig, at UiT er flinke på å inkludere kvinner i ulike utvalg, styrer og ledelser. 112 

Jeg har hatt gleden av å ha jobbet sammen med mange av dere, som med sitt kvinnelig 113 

perspektiv, har styrket arbeidet på måter som bare kan sies å være positive. 114 

 115 

Det er derfor svært trist at mange kvinner, som på lik linke som Oline, ikke føler seg 116 

velkommen som kvinne på et norsk universitet. Selv med en betydelig høyere andel kvinnelige 117 

studenter i utdanningssektoren i Norge i dag, også her ved UiT, er det ikke alltid det synes 118 

like godt. 119 

 120 

Oline sier videre: 121 
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«Kampen for likestilling og kvinners rettigheter har i stor grad handlet om å tilrettelegge for 122 

inkludering av de som står utenfor. Som ung kvinnelig studenter i akademia kan jeg bekrefte 123 

at glasstaket enda er høyst til stede i akademia.» 124 

  125 

At man selv som studentpolitikere ikke får den likestillingen og inkluderingen man fortjener er 126 

derfor bemerkelsesverdig. Hva må da til for at likestilling skal oppnås i akademia? 127 

 128 

Til dere som føler at det ikke alltid er like lett, ha troen på at ting blir bedre, slik som mødre 129 

og bestemødre hadde troen, da de kjempet på vegne av kvinnene i sin tid og for fremtiden. 130 

  131 

Kjære kvinnelige studenter og ansatte, gratulerer med dagen. 132 

 133 

Det er på tide at det blir deres tur! 134 

 135 

 136 

Yukigassen (snøballkrig) 137 

I februar ble Studentparlamentet invitert til å stille med lag under opp noen 138 

oppvisningskamper i Yukigassen, en snøballkrig-konkurranse av den japanske sporten 139 

Showa-Shinzan, som skulle ta plass lørdag 12. mars. På oppvisningskampene deltok ulike 140 

personer fra ulike listetilhørighet og i ulike roller i studentdemokratiet. Dette var et utrolig 141 

morsomt arrangement som jeg mener Studentparlamentet sammen med TSI burde arrangere 142 

flere ganger. Da enten for studier, linjeforeninger eller bare for alle som vil delta. Da Tromsø 143 

og Nord-Norge er kjent for det arktiske, burde man kunne jobbe for at Yukigassen er et 144 

arrangement som UiT kan være kjent for.   145 

 146 

 147 

Kvenenes nasjonaldag 148 

Tidligere i år har jeg vært i dialog og møter med Leena Mirjam Niiranen. Her har jeg kommet 149 

med innspill på hvordan man kan gjennomføre et arrangement på Kvenfolkets dag 16. mars.  150 

Det man kom frem til slutt var at Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og 151 

lærerutdanning (HSL-fak) og Universitetsbiblioteket (UB) ved UiT Norges arktiske 152 

universitet skulle marker Kvenfolkets dag med et foredrag og en bokutstilling ved UB. 153 

Foredraget behandlet om etymologien av ordet kven. I bokutstillingen viste de frem bøker 154 

som kvener leste på 1700- og 1800-tallet. I utstillingen var det en gammel finsk bibel fra 155 

1685, annen religiøs litteratur og tospråklige lærebøker som ble brukt i undervisningen av 156 

kvenske barn på 1800-tallet. Bibelen blir vist frem bare på Kvenfolkets dag. Jeg deltok selv 157 

på bokutstillingen, og tok en kaffe med Leena etter arrangementet. Bokutstillingen var fin, og 158 

det var godt med folk som møtte opp. Jeg skal hilse fra Leena som sa at Studentparlamentet 159 

var til god hjelp i planleggingsfasen med innspill. 160 

 161 

 162 

Internasjonale studenter 163 

Jeg har sammen med Erling deltatt på møter med ESN og ISU for planlegging av 164 

arrangementet for de nye internasjonale studentene for våren 2022. I disse møtene har Sigrid 165 

Ag leder for internasjonalt kontor ved UiT, Line Vråberg internasjonal konsulent for 166 
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samskipnaden, Camilla Martinsen Torneus fra Studentliv, leder av ISU og leder av ESN vært 167 

til stede. På torsdag 31. mars il det være et faglig arrangement med omvisning på UiT, mens 168 

på lørdag 2. april vil det være en sosial sammenkomst på Driv på kveldstid. Der vil det bli et 169 

opplegg som skal omhandle landene de internasjonale studentene kommer fra. Jeg kommer til 170 

å delta på begge arrangementene og noe jeg gleder meg masse til.  171 
 172 
 173 
Innhenting av tilbakemeldinger på Handlingsplanen til UiT for Likestilling, Mangfold 174 

og Inkludering 2020 – 2022  175 

UiT Norges arktiske universitet (UiT) sin handlingsplan for innen Likestilling, Mangfold og 176 

Inkludering (HfLMI) 2020 – 2022 ble lansert tidlig i 2020. Der slår UiT fast at de skal 177 

arbeidet aktivt for å fremme likestilling, mangfold og inkludering av de ansatte og studenter, 178 

samt å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø uavhengig av etnisitet, nasjonal 179 

opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering eller 180 

kjønnsidentitet.   181 

 182 

Selv om UiT har jobbet for å styrke likestilling på universitetet er dette den første 183 

handlingsplanen, der de adresserer mangfold. Tidligere handlingsplaner UiT har jobbet med 184 

har handlet mer om kjønnslikestilling, men de siste årene har arbeidet inkludert seksuell 185 

trakassering, lederopplæring og statistikk vært prioritert. I tillegg til å få flere kvinner til å 186 

rykke opp til professor eller dosent, har det vært ønskelig fra UiT sin side å ansette personer 187 

med ulike erfaringsbakgrunn som blir beskrevet som en styrke.   188 

 189 

Kenneth Ruud, prorektor for forskning, ledet Likestilling- og Mangfoldsutvalget ved UiT da 190 

handlingsplanen ble laget. Han sa det var gledelig at handlingsplanen ville synliggjøre og ta 191 

bedre i bruk mangfoldet ved UiT og å gjøre oss bevisst på forhold ved vår virksomhet som 192 

ikke fremmer likestilling og mangfold. Følgende målsettinger har vært viktige for UiT fra 193 

2020 – 2022:   194 

• Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell 195 

trakassering  196 

• Arbeide aktivt for å nå 40 prosent kvinner i vitenskapelige toppstillinger innen 197 

utgangen av 2020  198 

• Iverksette tiltak for bedre kjønnsbalanse ved studieprogram med særlig skjev 199 

representasjon  200 

• Synliggjøre kjønns- og mangfoldsperspektiver i forskning og undervisning  201 

• Bruke rollemodeller for å styrke mangfoldsperspektiver i forskning og 202 

undervisning  203 

• Styrke arbeidet med kjønnsmangfold ved UiT  204 

• Å ansette flere med funksjonshemminger  205 

Med bakgrunn i HfLMI 2020 – 2022 har Arbeidsutvalget samlet inn tilbakemeldinger og 206 

kommentarer på den gjeldende handlingsplanen, samt innspill til ny handlingsplan. Dette blir 207 

presentert videre i dokumentet i en oppsummerende form fra de innspillene som kom inn.  208 

 209 

HfLMI 2020 – 2022: Språk 210 

Språket i handlingsplanen er fra person til person, varierende i hvordan de skjønner hva som 211 

menes. Noen av formuleringene kunne fint vært mer tydelig. I noen punkter kan det virke som 212 

at man ikke vil utdype grunnet mer arbeid, eller mangel på konkrete eksempler på hva man vil 213 

frem til. I noen forkortelser eller ord som ikke er kjent for ansatte eller studenter er det 214 

https://uit.no/Content/667768/Likestilling%20mangfold%20og%20inkludering_Handlingsplan%20for%202020.pdf
https://uit.no/Content/667768/Likestilling%20mangfold%20og%20inkludering_Handlingsplan%20for%202020.pdf
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vanskelig å forstå hvem eller hva som refereres til. Derfor kan det oppstå misforståelse eller 215 

vanskelig lesing da mye av setningene ikke er tydelige nok. Spesielt i radonene om hvem som 216 

har ansvaret, så er det mange forkortelser som mange har spurt om betyr.  217 

 218 

HfLMI 2020 – 2022: Utdanning 219 

Innenfor utdanning er det bare ett punkt, og man savner gjerne flere, spesielt med tanke på 220 

studenter. En mener også at man kan gjøre justeringer innen utdanninger slik at de blir mer 221 

populære for det underrepresenterte kjønn i utdanningen, men også rekrutteringen. Det er 222 

også savnet flere punkter for hva UiT mener om utdanning.  223 

 224 

HfLMI 2020 – 2022: Forskning 225 

Innenfor forskning er man ganske fornøyd, men savner hvordan UiT vil informere, rekruttere 226 

og motivere studenter inn i forum der forskning ta plass. En mener mange studenter ikke er 227 

motivert å gå videre som forskere grunnet lite kunnskap om hva det går ut på. Selv om man 228 

kan lese seg opp mener man at UiT burde ta en mer aktiv rolle for å informere studenter på et 229 

tidligere stadium om hvilke muligheter innenfor forskning.  230 

 231 

HfLMI 2020 – 2022: Likestilling 232 

Innenfor likestilling er det mange gode tilbakemeldinger, men man savner fortsatt at 233 

kjønnsbalansen ikke trengs å etterstrebes på alle områder, da man håper det kunne vært gjort 234 

noe med før Handlingsplanen ble laget. En har noen bemerkninger om hvordan likestillingen 235 

jobbes med på de ulike fakultetene.  236 

 237 

HfLMI 2020 – 2022: Mangfold  238 

På mangfold har det kommet mange gode tilbakemeldinger som UiT har kommet med. Man 239 

savner fortsatt litt planer for mangfold rettet direkte mot studenter. Mangfoldet av studenter 240 

blir foreslått som en god ide av flere som kom med tilbakemeldinger på handlingsplanen. Det 241 

er også en beskjed om at mangold blant studenter og ansatte også burde styrkes på ulike 242 

nivåer. Også på tvers av ulike campus er noe man burde ha mer styrking på mangfold av.  243 

 244 

HfLMI 2020 – 2022: Inkludering 245 

Inkluderingen på UiT for studenter mener man er god, men kan absolutt styrkes. Spesielt 246 

personer med ulike kulturer, språk eller historie burde kunne ha en arene som man kan møtes 247 

på. Internasjonale studenter spesielt føler de ikke blir inkludert nok, enten det er under 248 

fadderuken eller i ulike utvalg eller andre aktiviteter som UiT eller Samskipnaden legger opp 249 

til. Alt av informasjon er også veldig begrenset om man ikke spesifikt oversetter det, og kan i 250 

noen tilfeller være ekskluderende for de internasjonale studentene hvis de vil engasjere seg.  251 

 252 

HfLMI 2020 – 2022: Resultater 253 

På spørsmål om hvordan det videre arbeidet skal foregå, ga jeg følgende svar: 254 

Likestillings- og mangfoldsutvalget hadde sitt første møte i høst 26.11.2021 og sitt andre 255 

møte i år 11.02.2022. Frem til nå har vi ikke fått noen klare resultater fremlagt av leder av 256 
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utvalget Dag Rune Olsen eller sekretær av utvalget Hanne K. Mæhre. Dette vil mest 257 

sannsynlig forhåpentligvis blir lagt frem på det tredje møte i juni.   258 

 259 

HfLMI 2020 – 2022: Videre arbeid 260 

Likestillings- og mangfoldsutvalget har sitt neste møte 7. juni. I tiden frem til da skal sekretær 261 

for utvalget, Hanne K. Mæhre jobbe for å samle inn resultatet, informasjon og 262 

tilbakemeldinger om handlingsplanen slik at alt av dette kan jobbes med for de nye personene 263 

i utvalget fra høsten 2022 av.  264 

 265 

 266 

 267 

«A day without laughing is a day wasted.» 268 

-Charlie Chaplin, komikeren, skuespilleren og filmregissøren 269 

 270 

 271 

 272 

Med vennlig hilsen, 273 

Tobias Hjermann 274 

Nestleder 275 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 276 

nestleder@sp.uit.no / tobias.m.hjermann@uit.no  277 

 

mailto:nestleder@sp.uit.no
mailto:tobias.m.hjermann@uit.no
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Orientering Velferdsansvarlig 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Studentparlamentets velferdsansvarlig, Jonas Toft 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Studentparlament, 1 

 2 

Kraft helsestasjon 3 

Som orientert om på SPM6, har det blåst hardt om helsestasjonen på Kraft Tromsø, og 4 

Studentparlamentet har jobbet aktivt med å finne en løsning hvor tilbudet og driften består. 5 

Etter samtale med flere involverte aktører i saken, deriblant medlemmer av kommunestyret, 6 

samskipnaden og helsestasjonen, ble vi gjort klar over at driften var sikret. 7 

 8 

Dette viser seg nå å ikke være tilfelle. Helsestasjonen oppgir at det er flere utfordringer rundt 9 

drift, blant annet manglende helsepersonell, organisering av helsestasjonen i kommunen og 10 

manglende midler. Vi forsøker nå å kartlegge hva utfordringene er, hvordan de kan løses og 11 

hvordan vi kan bidra til at det skjer. Vi har derfor samlet inn informasjon om fra 12 

helsedirektoratet, samskipnaden og vertskommunen, og avholdt et møte med samskipnaden 13 

om situasjonen. Her ble vi enige om en koordinert innsats mot vertskommunen, hvor 14 

Studentparlamentet vil fortsette å legges politisk press mot kommunen, mens samskipnaden 15 

vil jobbe opp mot kommuneadministrasjonen. 16 

 17 

Stellerom 18 

Studentparlamentet har mottatt en henvendelse om stellerom ved campus Tromsø, og et 19 

innspill om at disse ikke bør være lukket. Vi har derfor kontaktet avdeling for bygg og 20 

eiendom, og spurt om hvorfor disse rommene er låst, og om det er mulig å gjøre dem 21 

tilgjengelig for allmenheten. 22 

 23 

Fordeling av studentpakken 2022 24 

Samskipnaden er i gang med å fordele midlene som ble gitt i forbindelse med studentpakken 25 

2022. Da midlene er ment å brukes i 2022, vil det være et fokus på at det er midler igjen til 26 

høstsemesteret også. Flere av postene fordeles lokalt; her vil det lokale campusdemokratiet 27 

(campustingene) gi sine innspill i hvordan midlene forvaltes. Da det ikke finnes et lignende 28 

organ for campus Tromsø, er det Studentparlamentet som har gitt sine innspill, basert på 29 

Studentparlamentets politikk.  30 
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Samskipnaden har lagt følgende føringer for fordeling av midlene: 31 

Område Ramme Tiltak Midler 

Felles kostnader Kr. 570 000 Administrative tjenester 

kommunikasjon/økonomi 

Kr. 200 000 

Lavterskel samtaletilbud Kr. 370 000 

Fagskoler og andre Kr. 120 000   

Fordeling campus Kr. 2 940 000 Alta/Narvik/Harstad Kr. 300 000 * 3 

Hammerfest Kr. 40 000 

Tromsø Kr. 2 000 000 

 32 

Administrative tjenester er kostander tilknyttet forvaltning og rapportering om bruk av 33 

midlene, samt kommunikasjonsarbeid nødvendig for å nå ut til studenter om tilbudene som 34 

studentpakken skal gi. 35 

 36 

Lavterskel samtaletilbud er videreføring av én psykologstilling i seks måneder. Psykologen 37 

er allerede ansatt gjennom krisepakkemidler, og samskipnaden vil forlenge stillingen gjennom 38 

studentpakken. 39 

 40 

Fagskoler og andre er midler samskipnadene har fått som skal gå til fagskoler og lignende. 41 

Dette er pålagt av regjeringen. I denne potten ligger fagskoleelever under Troms og Finnmark 42 

fylkeskommune, og midler til Nordland kunst- og filmhøyskole, som er i en fusjonsprosess 43 

med UiT. 44 

 45 

Fordeling campus følger den sedvanlige 70/30-regelen til samskipnaden, hvor cirka 70 46 

prosent av midlene går til Tromsø. I denne fordelingen er midlene justert slik at Tromsø får 47 

noe mindre enn 70 prosent; nærmere 68 prosent. Dette kommer av at man ønsker å forholde 48 

seg til mest mulig runde tall, og at samskipnaden har sett et ekstra behov for å støtte 49 

studiested Hammerfest. Hver campus utenfor Tromsø får kr. 300 000 hver. 50 

 51 

I fordeling campus, er det planlagt at cirka halvparten av midlene settes over til «fond» i 52 

Tromsø, slik de ble med krisepakkemidlene. Studentparlamentet har deltatt i utarbeidelse av 53 

retningslinjene for fondene. Det ligger også inne en videreføring av en halv stillingsbrøk i 54 

Studentliv, men det usikkert hvor stor denne er. 55 

 56 

Det er nå lyst ut to fond for campus Tromsø: et fond hvor foreninger kan søke 57 

arrangementsstøtte og et fond hvor foreninger kan søke midler til utstyr. Det har dessverre 58 

ikke altt seg gjøre at foreninger kan søke uten et organisasjonsnummer, men Studentliv vil 59 

være behjelpelig med å få eventuelle uregistrerte søkere inn i Brønnøysundregistrene.  60 

 61 

Fordeling campus vil disponeres slik at man når bredest mulig, slik at alle studentforeninger 62 

ved universitetet får bruk av midlene. Dette innebærer, utover midler til Rådgivningstjenester, 63 

https://samskipnaden.no/aktuelt/foreningsfondet
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at alle foreninger, uavhengig av om de er linje-, særinteresse- eller breddeforening, skal 64 

treffes av pakken. 65 

 66 

Vi har drøftet flere problemstillinger med NAS tilknyttet denne tilnærmingen, da særlig at ved 67 

å forsøke å nå alle, vil en med forsett ikke klare det. De største foreningene vil fort falle 68 

utenfor, da disse ikke benytter seg av Studentliv, og vil være avhengig av store deler av 69 

pakken for at midlene monner. Samtidig vil fokuset gjennom en slik tilnærming fort gå til de 70 

etablerte og fungerende foreningene, gjennom at disse tilbys kurs og bistand, fremfor at det 71 

rettes innsats mot foreninger som er inaktive.  72 

 73 

Vårfordeling 74 

Studentparlamentets vårfordeling er like om hjørnet, og vi har derfor kontaktet alle foreninger 75 

vi har funnet som kan være søknadsberettiget med oppfordring om å søke. Vi har også laget 76 

en mal for hvordan søke, og håper at dette vil lette på noe av det administrative arbeidet rundt 77 

behandling av søknader, både for Studentparlamentet og SemKom.  78 

 79 

Kafé Bodega 80 

Som nevnt ved SPM5, har vi arbeidet med å gjøre det enklere for studenter å reservere Kafé 81 

Bodega. Denne løsningen er nå på plass, og alle studenter ved UiT kan nå reservere TEO-H2 82 

2.171 Kafé Bodega i Outlook. Vi håper at dette vil gjøre arealet mer tilgjengelig for studenter 83 

som trenger det. For å informere studenter om muligheten, er det laget plakater som er hengt 84 

opp i kaféen. Løsningen innebærer at det via Outlook blir sendt en forespørsel om reservasjon 85 

til arbeidsutvalget, som deretter kan godkjenne den. 86 

 87 

Arbeidsgruppe for strategi 88 

Arbeidsgruppe for Nordvendt formidling og samfunnsdebatt og Fremtidsrettet samarbeid for 89 

kvalitet og relevans har nå avlevert sitt arbeid. Jeg er svært tilfreds med arbeidet i begge 90 

gruppene, og ser frem til forslaget om ny strategi. Studenter har fått stor plass i begge 91 

innspillene, og det har vært et høyt nivå av grundighet i begge gruppene. 92 

 93 

SHoT 94 

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2022 er forlenget til 10. april. Dette har 95 

sammenheng med at den nasjonale svarandelen er 26 %. På UiT er andelen noe lavere; 22%. 96 

Vi har kontaktet UiT kommunikasjon, og venter på svar på hvordan UiT kan bidra til å øke 97 

svarandelen, slik som meldinger på canvas. Fra før har det blitt avholdt stand på campusene, 98 

sendt ut e-post til alle studenter, vært lagt ut oppslag på canvas, bordskilt i alle kantiner og 99 

vært lokale premier for deltakelse, i tillegg til de nasjonale. Alle innspill om hvordan øke 100 

svarandelen tas imot med takk. 101 

 102 

Vi vil, sammen med NAS, gå igjennom resultatene så snart de foreligger. Vi håper å få 103 

tilsendt undersøkelsen med sperrefrist i forkant av lanseringen, slik at vi har fått anledning til 104 

å se og forstår resultatene før vi blir kontaktet av media.  105 

 106 
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Dialogmøte om Ukraina 107 

17. mars deltok leder og velferdsansvarlig i et møte mellom ledere og ansatte i organisasjoner 108 

som jobber med frivillighet i Tromsø kommune om hvordan frivilligheten og kommunen kan 109 

forberede seg til å motta flyktninger i Tromsø. Her ble det blant annet gitt innspill om 110 

hvordan man kan bruke studentidretten til å inkludere nye ukrainske studenter raskt inn i 111 

studiemiljøet, for eksempel ved å la kommunen dekke medlemskap. 112 

 113 

Velferdspolitisk komité 114 

Som tidligere orientert om, har det vært vanskelig å til et møte med velferdspolitisk komité. 115 

Det har vært gjort flere forsøk i å bistå komitéen med internkonstituering, uten at dette har 116 

ført frem. Med bakgrunn i at Studentparlamentet opprettet komitéen ved SPM3, og at 117 

Studentparlamentet har som mål å ha minst to nye selvgående komitéer ved periodens slutt, 118 

har arbeidsutvalget fattet vedtak om å foreslå valg av nye medlemmer til komitéen dersom 119 

komitéen ikke har funnet et tidspunkt for internkonstituering før torsdag 24. mars. 120 

Arbeidsutvalget har kontaktet KOK for å sikre at prosessen med valg av nye medlemmer blir 121 

gjort på korrekt måte.  122 

 123 

Tromsø kommunes studentutvalg 124 

Ved det månedlige møte i det kommunale studentutvalget, ble blant annet søknader til helse- 125 

og velferdsformål behandlet. I prosessen ønsket studentutvalget en økning til blant annet 126 

Jusshjelpen i Nord-Norge og Tromsø Røde Kors. I behandlingen av søknaden, baserte vi vårt 127 

vedtak på signaler om endringer som vil komme fra politisk hold i kommunen. På denne 128 

måten, øker vi sannsynligheten for at studentutvalgets ønsker også ivaretas i politisk 129 

behandling. Hele vedtaket kan leses her. 130 

 131 

Arkiv 132 

Flere av Studentparlamentets arkiverte dokumenter er gjort rede for. Dette gjelder hele det 133 

digitale arkivet fra 1997 til 2011, som aldri ble overført sammen med det digitale arkivet fra 134 

2012 og videre, da Studentparlamentet gikk over til en skybasert løsning i 2021. Dette er nå 135 

overført til skyløsningen. Det er også funnet flere fysiske protokoller fra 90-tallet og 136 

begynnelsen av 2000-tallet, samt avisutklipp fra i perioden 2007 til 2014. I tillegg er det 137 

funnet flere protokoller fra 1970- og 80-tallet. 138 

 139 

Det vi vet mangler, er diverse materiell tilknyttet spesifikke ansvarsområder som 140 

arbeidsutvalget internkonstituerer, slik som velferd, internasjonalisering og utdanning, samt 141 

dokumenter om fusjoneringen mellom UiT og HiF. Det er grunn til å tro at dette er kastet, da 142 

disse dokumentene også finnes digitalt. Det er også funnet en rekke umerkede tomme mapper. 143 

Det er ikke mulig å vite hva som ble bevart i disse mappene. 144 

 145 

Arbeidsprogram: Fastlege for studenter 146 

Norsk Studentorganisasjon har nylig vedtatt en resolusjon om å endre § 3 Helsetjenesten ved 147 

Universitetet i Oslo i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen. 148 

Studentparlamentet har som prioritering for perioden at det gjennom NSO skal arbeides for 149 

https://innsyn.tromso.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=200959591
https://lovdata.no/forskrift/2012-08-29-843/§3
https://lovdata.no/forskrift/2012-08-29-843/§3
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utvidede fastlegerettigheter for studenter. Dersom endringen NSO skisserer trer i kraft, vil alle 150 

universiteter og høyskoler kunne tilby fastleger for studenter og ansatte gjennom 151 

studentsamskipnadene. 152 

 153 

NSO har i forkant av behandlingen av resolusjonen, som ble foreslått av arbeidsutvalget i 154 

NSO, vært i kontakt med Samskipnadsrådet for å høre deres syn på saken. Samskipnadsrådet 155 

oppgir at dagens ordning ikke oppleves som utfordrende. 156 

 157 

En endring slik NSO skisserer, er ikke gitt å være et utelukkende gode: dersom forskriften blir 158 

endret, vil det kunne oppfattes som et ansvar samskipnadene har; å tilby fastlegetjenester. I en 159 

kommune som Tromsø, preget av stor fastlegemangel, vil kommunen kunne fraskrive seg 160 

deler av forsørgeransvaret de i dag har ovenfor studenter, og si at det er samskipnadens ansvar 161 

å sikre fastleger for studenter. Dette rokker ved prinsippet om at det er en offentlig oppgave å 162 

sikre en tilgjengelig primærhelsetjeneste for alle, og vil være en ytterligere privatisering av 163 

dagens fastlegeordning. Det er i beste tilfelle usikkert hvordan samskipnader og 164 

vertskommuner vil håndtere en slik endring, og det er også usikkert om det vil styrke eller 165 

svekke fastlegerettigheter for studenter ved UiT.  166 

 167 

Arbeidsprogram: Styrke foreninger gjennom Studentliv 168 

Studentliv har de siste månedene hatt flere kurs for foreninger og tillitsvalgte, blant annet 169 

økonomikurs og kurs for nye foreninger. Dette, sammen med forlengelse av den ene stillingen 170 

i Studentliv gjennom Studentpakken, bidrar til å styrke Studentliv. Samtidig har 171 

samskipnaden vært i kontakt med flere andre samskipnader om å få etablert et nasjonalt 172 

register for studentforeninger. Dette konseptet er fremdeles på idéstadiet, men kan potensielt 173 

bli et nasjonalt verktøy som styrker foreningene våre. 174 

 175 

Arbeidsprogram: Psykisk helse 176 

Samskipnaden holder nå på å søke på tilskudd for å fremme god helse og trivsel blant 177 

studenter, samt forebygge rusmiddelbruk. Tilskuddet vil ses i sammenheng med resultatene 178 

fra SHoT 2022, og vil kunne brukes til å følge opp disse. Samskipnaden kommer til å ha et 179 

særlig fokus på studenter på Svalbard, ettersom at mange av disse opplever helseutfordringer 180 

forbundet med å være langt vekke fra resten av verden, samt at det er krevende for 181 

rådgivningstjenesten å nå disse studentene. Svalbard har også en noe annen alkoholkultur enn 182 

den på våre fastlandscampuser, preget av billigere og mer utstrakt tilbud av alkoholholdig 183 

drikke. 184 

 185 

Oppfølging av studenter som følge av krigen i Ukraina 186 

I forbindelse med krigen som har brutt ut i Ukraina, planlagte Studentparlamentet en 187 

fredsmarkering sammen med UiT, som ble avholdt 2. mars. Her holdt blant annet leder et 188 

innlegg. Etter markeringen, var det mulig for våre ukrainske studenter å samles, sammen med 189 

Studentprestene. 190 

 191 

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/studenter--psykisk-helse-og-rusmiddelbruk


 24.03.22 

17  

Studentrådgivningen tilbyr alle studenter som er berørt av krigen kortere ventetid, da de 192 

studentene som henvender seg til rådgivningen som følge av krigen, ofte har et akutt behov 193 

for en samtale. Studentprestene er også tilgjengelig for slike samtaler, og det har foreløpig 194 

ikke fremstått som problematisk at disse har en tros- og religionstilhørighet, da de dekker noe 195 

av det samme tilbudet som studentrådgivningen, uten å gjøre det med preg av sitt livssyn. 196 

Studentprestene er altså et godt tilskudd for mange studenter.  197 

 198 

Studenttinget NTNU 199 

I forbindelse med reise, fikk leder og jeg mulighet til å tilbringe en formiddag hos NTNU 200 

Trondheim, hvor vi fikk en omvisning på campus av leder av Studenttinget. Det er givende å 201 

ha et godt samarbeid med de andre demokratiene i U5-nettverket. I løpet av formiddagen vi 202 

fikk diskutere ulike aktuelle saker hos hverandre, samt felles nasjonale saker, slik som 203 

tosensorordningen. 204 

 205 

Arbeidsgruppemøte Ansvarsfull 206 

Mandag 21. mars ble det avholdt et møte i arbeidsgruppen til Studentparlamentets prosjekt 207 

Ansvarsfull, hvor nåværende og tidligere velferdsansvarlig deltok sammen med prosjektleder 208 

og ansatte i samskipnaden. Studentliv vil i løpet av høsten gå over til sin avsluttende fase etter 209 

tre år som prosjekt, hvor rapportering vil stå sentralt. Det største ubesvarte spørsmålet frem til 210 

da, er hvem som vil ta over ansvaret med rusnettverket ved campus Tromsø. Her peker 211 

læringsmiljøutvalget seg ut som en god kandidat. Det var dette utvalget som utarbeidet UiTs 212 

ruspolitikk i 2018. LMU har blant annet i oppgave å arbeide for å bedre studentvelferden, og 213 

sitter på store ressurser i kraft av å være et lovpålagt UiT-utvalg. 214 

 215 

 216 

 217 

 218 

 219 

 220 

«Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.» 221 

-Jesus, tømmermann 222 

 223 

 224 

 225 

Med vennlig hilsen, 226 

Jonas Toft 227 

Velferdsansvarlig 228 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 229 

velferd@sp.uit.no  230 

https://uit.no/om/art?p_document_id=581566&dim=248254
https://uit.no/om/art?p_document_id=581566&dim=248254
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Orientering Internasjonaliseringansvarlig 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM 8 

Ansvarlig: Studentparlamentets Internasjonaliseringansvarlig, Erling Petter Hæsken Trones 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlament, 1 

 2 

Nettside 3 

Siden forrige parlamentsmøte så har vi fått en ny nettside www.spuit.no. Mesteparten av min 4 

tid denne måneden har gått til å arbeide med den, optimalisering og bygging. Dette er min 5 

første nettside jeg har laget, men jeg har fått god hjelp fra organisasjonskonsulenten i Narvik.  6 

Jeg tar gjerne imot tips eller forslag til å gjøre nettsiden bedre. 7 

 8 

Russiske og Ukrainske Studenter 9 

Etter den russiske invasjonen av Ukraina så ble det mye å ta tak i for oss i AU. Blant annet 10 

valgte AU å donere 15 000 kroner til Unicef for arbeide deres for nødhjelp i Ukraina. Vi 11 

måtte også finne en løsning på de Russiske studentene ved UiT som sto i fare å ikke kunne 12 

betale for husleie, mat, etc. På grunn av sanksjonene mot Russland kunne ikke pengene deres 13 

bli overført fra Russland. Etter oppfordring fra parlamentet så ventet Samskipnaden med 14 

innbetaling for husleie. UiT var også raskt ute med kroneskort til de rammede studentene.  15 

 16 

Still til valg kampanje 17 

Studentparlamentet vedtok på sitt ekstraordinære parlamentsmøte at parlamentsvalget skulle 18 

gå fra 20. april til 30. april. Det betyr at Parlamentet kan holde sin still til valg kampanje fra 19 

23. mars til 5. april 23:59. Arbeidsutvalget designet en «still til valg» roll-up, og bestilte 8 20 

stykker, 5 til byggene på campus Tromsø og én hver til campusene Harstad, Finnmark og 21 

Narvik. 22 

Den nye nettsiden har også fått på plass en «still til valg» side. Vi har valgt om å promotere 23 

still til valg på 123. For å vise at alle studenter har mulighet til sette sitt preg på UiT. Vi har 24 

også lagt poster på sosiale medier. 25 

 26 

 27 

Arrangement for de nye internasjonale studentene  28 

Jeg har deltatt på flere møter for planlegging av arrangementet for de nye 29 

internasjonalestudentene møtte Sigrid Ag leder for internasjonalt kontor ved UiT, Line 30 

Vråberg internasjonal konsulent for samskipnaden, Camilla Martinsen Torneus fra Studentliv, 31 

leder av ISU og leder av ESN. Vi satte av dagene torsdag 31 mars og lørdag 02 april. 32 

http://www.spuit.no/
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Planen er å først ha noen innledninger og faglig innhold på UiT og omvisning på UiT på 33 

torsdagen. Lørdagen blir på Driv. Da skal de internasjonale studentene lage et show/opplegg 34 

basert på landet de kommer fra. 35 

 36 

 37 

 38 

« "You don't do the right thing for a reward. You do it because it's right.» 39 

- Rumplestiltskin/Mr. Gold, Pawnshop owner 40 

 41 

 42 

 43 

Med vennlig hilsen, 44 

Erling Petter Hæsken Trones 45 

Internasjonaliseringsansvarlig 46 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 47 

internasjonal@sp.uit.no / etr019@uit.post.no 48 

 49 

 

mailto:internasjonal@sp.uit.no
mailto:etr019@uit.post.no
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Orientering Studentrepresentantene i Universitetsstyret 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Studentrepresentantene i universitetsstyret 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlament! 1 

 2 

Siden forrige ordinære parlamentsmøte har det vært avholdt et ordinært og et ekstraordinært 3 

møte i universitetsstyret. 4 

 5 

På ekstraordinært møte av 28.02. ble det besluttet å frata Russlands utenriksminister Sergej 6 

Lavrov tittelen som æresdoktor ved UiT. Bakgrunnen for møtet og utfallet i saken er 7 

naturligvis vedkommendes rolle i den folkerettsstridige invasjonen i Ukraina og de 8 

sannsynliggjorte krigsforbrytelser i den sammenheng. De som ønsker å lese mer om denne 9 

saken kan finne all vesentlig informasjon og sentral argumentasjon i avisene fra tiden 10 

omkring møtet. 11 

 12 

I forbindelse ordinært møte av 17.03. i Alta ble også styreseminar avholdt 16.03. samme sted. 13 

Petter Rønning og Karoline Sveen møtte som vara for hhv. Ole Andreas Myhrer Smith og 14 

Maren Bakkevoll på møtet og styreseminaret. Formålene med styreseminar er å presentere 15 

relevant informasjon og perspektiver til ettertanke for styret, åpne for diskusjoner som ikke 16 

egner seg like godt i det typiske møteformatet og – ikke minst – for styret å kunne gi 17 

retningsgivende signaler i saker av strategisk betydning som ikke er utferdiget i slik grad at 18 

mer utførlig behandling ansees hensiktsmessig. 19 

 20 

I alt ble seks offentlige saker behandlet på møtet av 17.03. I tillegg blir saken om 21 

Riksrevisjonens revisjon offentlig innen kun kort tid. UiTs årsrapport for 2021 ble vedtatt, 22 

undertegnet og er nå sendt til Kunnskapsdepartementet. Refordeling av stipendiat- og 23 

postdoktorstillinger ble vedtatt i henhold til ledelsens innstilling. Om årsrapportene om HMS 24 

og SoB kan særlig trekkes frem at UiT har betydelig færre rapporterte HMS-avvik enn andre 25 

sammenliknbare institusjoner; det arbeides videre med å avdekke hvorvidt vi har utbredt 26 

underrapportering. Av økonomirapport for 3. tertial 2021 fremkom forskjeller i 27 

økonomistyring og praksis hos fakultetene våre, dialogen mellom universitetsledelsen og 28 

fakultetsledelsene fortsetter deretter. Av orientering om midlertidige ansettelser fremgikk at 29 

tallene fortsatt beveger seg i riktig retning og at det flerårige fokuset UiT har hatt på området 30 

ser ut til å fungere som ønsket. Av saker behandlet av rektor på fullmakt ansees ingen saker å 31 

være interessante å trekke frem her. 32 

 33 
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Som alltid håper vi at terskelen for å ta kontakt med de undertegnede forblir så lav som 34 

overhodet mulig. 35 

 36 

 37 

«Alt vi hører er meninger, ikke fakta. Alt vi ser er perspektiv, ikke virkelighet.» 38 

- Marcus Aurelius 39 

 40 

 41 

 42 

Med ærbødig hilsen, 43 

Ole Andreas Myhrer Smith, Maren Bakkevoll, Karoline Sveen og Petter Rønning 44 
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Orientering Styret i Norges Arktiske Studentsamskipnad 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Styret i Norges Arktiske Studentsamskipnad 

Sakstype: Orientering 

 

 

Orientering fra NAS – MARS  1 

 2 

Det er siden sist parlamentsmøte intet nytt å orientere om til parlamentet. Styret i Norges 3 

arktiske studentsamskipnad har ikke avholdt møte siden sist og vil komme tilbake med en 4 

utfyllende orientering når styremøtet i april er gjennomført. 5 

 6 

Sebastian H. Henriksen  7 

Styreleder i Norges arktiske studentsamskipnad 8 
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SAK 37-2122 Møteplan for vår 2022 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Det foreslås revidering av vedtatt møteplan for Studentparlamentet semesteret våren 2022, 1 

bestående av de samme seks parlamentsmøtene, samt konstituerende møte for det neste 2 

Studentparlamentet.  3 

 4 

Revideringen kommer etter ønske fra Kontroll- og organisasjonskomiteen om en annen 5 

møtedag, samt endring av dato for konstituerende som følge  6 

 7 

 8 

Dato: Merknad: 

Torsdag 27. januar  

Fredag 25. februar  

Torsdag 31. mars  

Onsdag 27. april  

Onsdag 11. mai Konstituerende møte 

Onsdag 25. mai Vårfordeling 

Fredag 10. juni Sommeravslutning i Harstad 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Møteplanen revideres slik den legges frem i saken. 

 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak. 
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SAK 61-2122 Flere navn på UiT Norges arktiske universitetet og 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet 
 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM 8 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

På avspark vedtok Studentparlamentet å få fremmet navn på Kvensk, Lulesamisk og 1 

Sørsamisk for både «UiT Norges arktiske universitet» og «Studentparlamentet UiT Norges 2 

arktiske universitet». Siden da har AU tatt kontakt med ulike instanser på UiT Norges arktiske 3 

universitet. Det var til slutt Ketil Lenert Hansen ved Regional kunnskapssenter for barn og 4 

unge, - psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) som kunne henvise videre til ulike 5 

oversettere på språkene Sørsamisk og Lulesamisk. For Kvensk språk var det tidligere AU-6 

medlem Ida Rabben Trælnes som henviste meg til Kvensk Institutt og daglig leder Hilde 7 

Skanke.  8 

 9 

Etter korrespondanse med alle oversetterne har Arbeidsutvalget fått tilsendt forslag på 10 

oversettelser på UiT Norges arktiske universitet og Studentparlamentet UiT Norges arktiske 11 

universitet. Studentparlamentet har fått flere positive tilbakemeldinger på at vi ønsker en 12 

offisiell oversettelse på parlamentet, og at vi ønsker å vedtektsfeste disse på lik linje med den 13 

Nordsamiske og engelske oversettelsen. Denne saken går helt klart i riktig retning for å bidra 14 

til økt likestilling, mangfold og inkludering på UiT Norges arktiske universitet.   15 
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Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet ser seg enig i at «Studentparlamentet UiT Norges arktiske 

universitet» på: 

o Kvensk er «UiT - Norjan arktisen universiteetin Studenttiparlamentti» 

o Sørsamisk er «Studenteparlameente UiT Nöörjen artihken universiteete». 

o Lulesamisk er «UiT Vuona arktalasj universitiehta Studænntaparlamænnta». 

 

• Studentparlamentet ser seg enig i at «UiT Norges arktiske universitet» på: 

o Kvensk er «UiT Norjan arktinen universiteetti». 

o Sørsamisk er «UiT Nöörjen artihken universiteete». 

o Lulesamisk er «UiT Vuona arktalasj universitiehtta». 

 

• Studentparlamentet vedtar å endre § 1 NAVN ved å endre fra: 

 

§1 Navn Foreningens navn er Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet 

(heretter studentparlamentet). Foreningens samiske navn er Studeantaparlameanta UiT 

Norgga árktalaš universitehta. Foreningens engelske navn er The Student Parliament 

UiT The Arctic University of Norway.   

 

Og endrer det til: 

 

§1 NAVN  

 

§1.1 Foreningens norske navn er: 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet).  

 

§1.2 Foreningens nordsamiske navn er: 

Studeantaparlameanta UiT Norgga árktalaš universitehta. 

 

§1.3 Foreningens engelske navn er: 

The Student Parliament UiT The Arctic University of Norway.  

 

§1.4 Foreningens kvenske navn er: 

UiT - Norjan arktisen universiteetin Studenttiparlamentti.  

 

§1.5 Foreningens sørsamiske navn er: 

Studenteparlameente UiT Nöörjen artihken universiteete.  

 

§1.6 Foreningens lulesamiske navn er: 

UiT Vuona arktalasj universitiehta Studænntaparlamænnta 
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SAK 67-2122 Frihet til Afrikas siste kolonistat, Vest-Sahara 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Fredrik Askim, Venstrealliansen 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Vest-Sahara regnes som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Folket har rett til 1 

selvbestemmelse og avkolonisering, men denne retten nektes dem av Marokko. FN har 2 

fordømt okkupasjonen, og den internasjonale domstolen i Haag har blankt avvist Marokkos 3 

territorielle krav. 4 

 5 

Marokkanske myndigheter oppretter ingen universiteter i Vest-Sahara. Størstedelen av 6 

territoriet har vært okkupert siden 1975, og mer enn 100 FN-resolusjoner krever at områdets 7 

folk skal få stemme over sin selvstendighet.   8 

 9 

Over 40 år etter at Marokko okkuperte størstedelen av Vest-Sahara, har ikke et eneste 10 

universitet blitt reist i det okkuperte territoriet. Dette tvinger saharawiske studenter til å reise 11 

fra eget land inn til Marokko for å studere, om ikke utlandet.1 12 

 13 

Saharawiske studenter som går på universiteter i Marokko sier de blir systematisk utelatt fra 14 

studier som statsvitenskap, realfag og medisin. I tillegg slår myndighetene hardt ned på 15 

enhver demonstrasjon hvor studenter krever sine rettigheter, selv om de demonstrerer på 16 

fredelig vis. 17 

 18 

Studentparlamentet ved UiT ønsker å vise sin støtte til studentenes kamp mot 19 

menneskerettighetsbrudd og for studentrettigheter for saharawier. Saharawiske studenter må 20 

få sin rett til å ytre seg, til å organisere seg, til å ikke bli undertrykket eller diskriminert, og få 21 

rett til en studiehverdag uten politiovervåkning og kontroll. Vi krever lik rett til utdanning, og 22 

at overgrepene mot studentene må opphøre. 23 

 24 

Studentparlamentet ved UiT mener at norske myndigheter og FN må arbeide aktivt for at slike 25 

brudd ikke fortsetter, og ikke la verdenssamfunnet feie overgrepene under teppet. Vest-Sahara 26 

skal ikke lenger forbli en glemt konflikt! 27 

 

 

 

 

 
1 Linje 1-4 og 10-12 er hentet fra Studentparlamentet ved UiB sin resolusjon Frihet til Vest-Sahara: 

https://www.spuib.no/wp-content/uploads/2019/10/SP-19-20_04-Resolusjon-Frihet-til-Vest-Sahara.pdf 
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Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet mener at 

 

• Saharawiske studenter, og det saharawiske folk, skal få kjempe fredelig for 

grunnleggende rettigheter, på lik linje med alle andre, uten å bli straffet for det. 

• Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara fordømmes 

• Det innføres akademisk boikott av Marokko 

• Det innføres boikott av varer og tjenester fra Marokko 

• Studentparlamentet ved UiT og UiT – Norges arktiske universitet skal aktivt 

protestere overfor Marokkanske myndigheter, når saharawiske studenter, akademikere 

og professorer fengsles av politiske årsaker. 

• UiT – Norges arktiske universitet skal kreve at Saharawienes rettigheter blir ivaretatt i 

framtidige samarbeid med marokkanske myndigheter, all den tid regjeringen i 

Marokko undergraver disse rettighetene 

 

 

Alternativt forslag fra arbeidsutvalget:  

 

Resolusjonen vedtas med følgene endringer: 

 

Følgende kulepunkt endres fra: 

• Saharawiske studenter, og det saharawiske folk, skal få kjempe fredelig for 

grunnleggende rettigheter, på lik linje med alle andre, uten å bli straffet for det.  

 

Til: 

• Alle skal ha rett til å kjempe fredelig for grunnleggende rettigheter, uten å bli straffet 

for det. 

 

Arbeidsutvalgets begrunnelse for endringen: For å ikke spesifisere bare en gruppe som 

kjemper for grunnleggende rettigheter. 

 

 

Følgende kulepunkt endres fra: 

• Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara fordømmes 

 

Til: 

• Støtter Norges fordømmelse av Markkos okkupasjonen av Vest-Sahara. 

 

Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentparlamentet støtter fordømmelsen på lik linje med 

Norge. 
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Følgende kulepunkt strykes: 

• Det innføres akademisk boikott av Marokko  

• Det innføres boikott av varer og tjenester fra Marokko 

 

Arbeidsutvalgets begrunnelse: Anbefaler ikke noen for boikott av Marokko, selv 

«Støttekomiteen for Vest-Sahara» anbefaler det ikke. 

 

Følgende kulepunkt tilføyes: 

• Studentrepresentantene i Universitetsstyret bør løfte sak om situasjonen i Vest-Sahara. 

 

Arbeidsutvalgets begrunnelse: Dette er en sak Universitetsstyret burde se på. 

 

 

Følgende kulepunkt endres fra: 

• Studentparlamentet ved UiT og UiT – Norges arktiske universitet skal aktivt 

protestere overfor Marokkanske myndigheter, når saharawiske studenter, akademikere 

og professorer fengsles av politiske årsaker.  

 

Til: 

• Studentparlamentet ved UiT skal bistå studenter som ønsker å protestere, når 

saharawiske studenter, akademikere og professorer fengsles av politiske årsaker.  

 

Arbeidsutvalgets begrunnelse: At Studentparlamentet skal aktivt protestere, vil ta alt for mye 

tid og krefter. Vi er også usikker på hvordan Studentparlamentet «aktivt» protesterer. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysning fra arbeidsutvalget; Studentparlamentet har tidligere fattet vedtak som 

omhandler Vest-Sahara: «Sak 31/1718 Studentparlamentet og støtte til UESARIO» 

 

• Studentparlamentet UiT uttrykker sin formelle støtte til Saharawienes 

studentorganisasjon UESARIO og deres arbeid 

• Studentparlamentet UiT gir AU fullmakt til å vurdere å inngå et samarbeid med 

UESARIO som skal omhandle organisasjonsbygging og utveksling av studentpolitiske 

erfaringer 

• En eventuell samarbeidsavtale skal behandles i studentparlamentet 
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SAK 40-2122 Opprettelse av politiske komitéer 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Studentparlamentet har gjennom sitt arbeidsprogram vedtatt at det skal opprettes politiske 28 

komitéer med mål om å utvikle en mer helhetlig og dekkende studentpolitikk, samtidig som 29 

det bygges kompetanse og engasjement i organisasjonen. Reglement for Studentparlamentet 30 

UiT Norges Arktiske Universitet §13 åpner for at Studentparlamentet oppretter komitéer med 31 

fast myndighet og mandat.   32 

 33 

Velferdspolitisk komité er foreløpig ikke internkonstituert. Komitéens medlemmer har vært 34 

kontaktet flere ganger, både via e-post og Messenger, for å finne tidspunkt for 35 

internkonstituering, og det har vært forsøkt å kalle inn til møte med både aktiv avmelding og 36 

påmelding. Det har gjennom november, januar, februar og mars blitt sendt ut elleve konkrete 37 

tidspunkt for internkonstituering, uten at dette har passet for komitéens medlemmer. Det har 38 

også gjentatte ganger blitt oppfordret til å at medlemmene selv foreslår tidspunkt.  39 

 40 

Med bakgrunn i dette, har arbeidsutvalget vedtatt at dersom komitéen ikke fant et tidspunkt 41 

for internkonstituering før utsending av sakspapirer for SPM8, så vil arbeidsutvalget foreslå å 42 

gjennomføre nytt valg til komitéen. For å gjennomføre dette valget, vil arbeidsutvalget foreslå 43 

et nytt mandat for komitéen. Forslag til nytt mandat skiller seg fra det vedtatte mandatet på 44 

følgende punkter: 45 

- Varalisten endres fra to personer i prioritert rekkefølge til så mange personer 46 

Studentparlamentet ønsker at listen skal bestå av 47 

- Dersom et av komitéens faste medlemmer trekker seg, vil komitéen suppleres 48 

gjennom varalisten i prioritert rekkefølge. 49 

- Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere varalisten 50 

 51 

 52 

 

Vedlegg: 

1. Vedlegg 1: Mandat for velferdspolitisk komité 

 

Forslag til vedtak: 

• Mandatet for velferdspolitisk komité vedtas 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på å vedta forslag til 

vedtak. 
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SAK 68-2122 Valg av vara til Velferdspolitisk komité 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Ved valg til velferdspolitisk komité (VPK), skal det velges et antall varamedlemmer i 1 

prioritert rekkefølge. Studentparlamentet avgjør selv hvor mange personer som skal velges. 2 

Rekkefølgen vil starte med andrevara, da Studentparlamentet valgte førstevara ved SPM3. 3 

Vervets varighet er ut vårsemesteret 2022. Valgbar er alle semesterregistrerte studenter ved 4 

UiT – Norges arktiske universitet. 5 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet velger [Person n] i prioritert rekkefølge som vara til 

Velferdspolitisk komité. 
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SAK 69-2122 Førstegangsvedtak om utmelding fra NSO 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Diskusjon 

 

 

Formål 1 

Diskutere og vedta hvorvidt Studentparlamentet ønsker å være medlem av Norsk 2 

Studentorganisasjon. 3 

 4 

Bakgrunn 5 

Norsk Studentorganisasjon er en nasjonal interesseorganisasjon for studentdemokratier i 6 

Norge, som består av et frikjøpt arbeidsutvalg, et sekretariat, et sentralstyre, flere komitéer og 7 

ett landsmøte. Organisasjonen har følgende formål: 8 

 9 

Norsk studentorganisasjon har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 10 

rettigheter, samt representere sine medlemmer. Norsk studentorganisasjon skal fremme 11 

engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, politikere og 12 

andre relevante aktører. 13 

 14 

Arbeidsutvalget har ved flere anledninger sett at Studentparlamentets poltikk bryter med 15 

NSOs politikk. Resultatet av dette, er at Studentparlamentet først må kjempe mot en 16 

organisasjon vi selv er medlem av for å få gjennomslag for egen politikk. Arbeidsutvalget 17 

ønsker derfor at Studentparlamentet tar stilling til Studentparlamentets medlemskap i NSO, 18 

gjennom en bred diskusjon. 19 

 20 

For å være medlem av Norsk Studentorganisasjon, betaler Studentparlamentet 32 kroner per 21 

student per semester. For 2021, betyr det at blant UiTs 17 810 studenter, ble det betalt kr. 22 

1 139 840 gjennom semesteravgiften. Avgiften på 32 kr per student per semester ble fastsatt 23 

av Landsmøtet i 2012, og har vært uendret siden da. Landsmøtet 2022 vil etter innstilling fra 24 

Sentralstyret ikke gis anledning til å diskutere avgiften. 25 

 26 

Studentparlamentet har politikk på NSOs driftstilskudd: i sak 80-1516, vedtok 27 

Studentparlamentet enstemmig en uttalelse hvor Studentparlamentet krever at NSO reduserer 28 

kostnader, med sikte på å redusere medlemskontingent på sikt. Dette har ikke blitt en realitet i 29 

NSO. 30 

 31 

Vurdering 32 

Arbeidsutvalget har forsøkt å sammenfatte en liste med fordeler og ulemper 33 

Studentparlamentet opplever gjennom medlemskap i NSO. De er som følger: 34 
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 35 

Fordel: Deltakelse og påvirkning 36 

Studentparlamentet får gjennom sitt medlemskap muligheten til å påvirke organisasjonen og 37 

dens politikk. Flere fra Studentparlamentet UiT har engasjert seg i sentralstyret, komiteer, og 38 

arbeidsutvalget. Delegatene på landsmøtet har påvirket organisasjonens politikk. 39 

 40 

Fordel: Kurs 41 

NSO tilbyr kurs til medlemslag, med mål om å styrke kompetansen i å drive studentpolitikk. 42 

Arbeidsutvalget har ikke funnet eksempler på at Studentparlamentet har benyttet seg av slike 43 

kurs da UiT og Samskipnaden gjerne stiller opp med mer treffende, og faglig sterkere, kurs 44 

når det trengs. 45 

 46 

Fordel: Mulighet til å søke på fond 47 

NSO henter inn større inntekter enn de har behov for til drift, noe av dette settes av til NSOs 48 

fond. Alle medlemslag og tilknyttede organisasjoner har mulighet til å søke på disse fondene. 49 

 50 

Ulempe: Underrepresentasjon på landsmøtet 51 

NSO sin fordeling av mandater på landsmøtet garanterer alle medlemslag minst én delegat, og 52 

som et matematisk resultat av landsmøtets størrelse og størrelsesforholdet mellom 53 

medlemslagene medfører det at store institusjoner underrepresenteres. 54 

 55 

Ulempe: Høy medlemskontingent 56 

Kontingenten Studentparlamentet UiT betaler tilsvarer 15% av den delen av semesteravgiften 57 

vi fritt disponerer.  58 

 59 

Ulempe: Manglende forståelse for UiTs desentraliserte modell 60 

NSO viser gjentatte ganger i sin politikk, i sine uttalelser, og i sine aksjoner at de ikke har 61 

forståelse av eller ønske om å forstå UiTs desentraliserte modell. Det vil si at over 5 000 av 62 

studenter ved UiT faller i en gruppe organisasjonen ikke forstår og ikke virker å sikte 63 

på å representere. 64 

 65 

Ulempe: Uenighet om tosensorordningen 66 

NSO er for en ordning med to sensorer på alle sensurer2, mens Studentparlamentet ved UiT 67 

og UiT mener at en slik ordning er en form for mistillit mot arbeidet som allerede gjøres med 68 

å forbedre studiekvaliteten3. Dersom ordningen trer i kraft, vil UiT måtte bruke flere titalls 69 

millioner mer på sensur, midler som kunne vært brukt på undervisning. Det vil også være 70 

vanskelig å møte kravet om at en av sensorene skal være ekstern, da UiT i dag har fagmiljøer 71 

som er alene om det de gjør.  72 

 73 

Ulempe: Uenighet om organisering av UH-sektoren 74 

 
2 https://student.no/om-nso/dokumenter/utdanningspolitisk-plattform 
3 https://khrono.no/en-feilslatt-sensorordning/640046 
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Ved NSO landsmøte i 2021, stemte kun én av UiT elleve delegater for å vedta politisk 75 

plattform om organisering av universitets- og høgskolesektoren. 76 

 77 

Ulempe: NSOs disponering av driftstilskudd 78 

Studentparlamentet har siden 2016 ønsket at medlemskontingenten skal ned. NSO har siden 79 

2016 gått med 6,9 millioner kroner i overskudd. Dette er midler som vi – studentene – betaler 80 

inn som medlemskontingent. NSOs overskudd står nå på en bankkonto, hvor da pengene taper 81 

sin verdi over tid. Store deler fordeles også via overnevnte fond og det er da tydelig at med 82 

den søknad- og tilskuddshistorikken at det gir en fordeling som favoriserer mindre 83 

institusjoner. 84 

 85 

Ulempe: NSOs mediestrategi 86 

NSO sin mediestrategi pleier å ha fokus på å skape konflikt, trolig med mål om å nå nasjonale 87 

media oftere. Dette betyr at NSO ofte tar saker som Studentparlamentet anser som gode og 88 

går ut med kritikk på vegne av oss og alle andre studentdemokratier. 89 

 90 

Ulempe: Ledersamlinger og konferanser 91 

NSO arrangerer flere arrangementer i løpet av et studieår og som medlem blir det både 92 

naturlig og nødvendig å delta på disse. Dette tar en del tid uten at vi opplever stor gevinst, noe 93 

Studentparlamentet har blitt orientert om flere ganger tidligere. 94 

 95 

 96 

Arbeidsutvalget oppfordrer Studentparlamentet til spesielt å diskutere følgende punkter: 97 

• Hvordan bør en nasjonal studentorganisasjon forholde seg til saker som kun angår en 98 

stor studieby, f.eks. Oslo? 99 

• Hvordan bør en nasjonal studentorganisasjon forholde seg til saker som angår andre 100 

byer utenfor Oslo? 101 

• Hva mener Studentparlamentet vil være en riktig sum å betale for medlemskap i Norsk 102 

Studentorganisasjon under dagens forhold? 103 

• Hvordan bør korrekt representasjon innad i den nasjonale studentorganisasjonen sikres 104 

når det er så stor forskjell på størrelsen til medlemslagene? 105 

• Hvilke konkrete fordeler, som Studentparlamentet benytter seg av, gir medlemskap i 106 

Norsk Studentorganisasjon? 107 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet melder seg ut av Norsk 

Studentorganisasjon. 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på å melde Studentparlamentet 

ved UiT Norges arktiske universitet ut av Norsk Studentorganisasjon. Vedtaket må vedtas med 

absolutt 2/3 flertall og stadfestes i påfølgende periode. 
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SAK 63-2122 Panteoppsamling ved UiT 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: SPM8 

Ansvarlig: Fredrik Askim, Venstrealliansen 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Det finnes ulike bedrifter og organisasjoner som gjør det å samle inn pant en enkel oppgave. 1 

Infinitum er en av disse, på nettsiden står det at de har tjenester for mye ulikt. En av disse 2 

tjenestene er å hente pant kostnadsfritt på blant annet skoler. Noen øre per flaske eller boks vil 3 

også sendes til den relevante aktøren. Dette tilbudet er midt i blinken for å gjøre UiT mer 4 

bærekraftig. Samskipnaden benytter seg allerede av tilbudet, og har oppsamling av pant ved 5 

kantinene deres. Dette kan dermed være aktuelt å utvide dette tilbudet til flere steder på 6 

campus hvor det er mye trafikk av studenter og ansatte, for eksempel rundt etablerte 7 

søppeloppsamlingspunkt. Pengene universitetet får fra dette kan gå til studentutvalgene som 8 

hører til byggene der panten samles opp. Et kontonummer kan settes på hver individuell 9 

pantepose, for å sikre at pengene kommer til rett sted. På denne måten går pengene direkte 10 

tilbake til studentene.  11 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet skal undersøke muligheten for å få flere panteoppsamlinger på 

campus Tromsø 

• Studentparlamentet skal undersøke om muligheten til å utvide dette til flere campus 

ved UiT 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på forslag til vedtak.  

 

 


