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Møteinnkalling til SPM9 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 
 Dato:  28. april 2022 
 Tid:  Kl. 17:00 
 Sted:  SVHUM B-1005 

 

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 SPM10. 

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 SPM8 Vedtak  
Fast Orientering Leder Orientering 2 
Fast Orientering AU-medlem Orientering 4 
Fast Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret Orientering 5 
Fast 
 

Orientering Studentrepresentantene i samskipnadsstyret 
Orientering delegasjonsleder LMNSO 

Orientering 
Orientering 

6 
7 

Sak 37 – 2122 
Sak 67 – 2122 
Sak 73 – 2122  
Sak 74 – 2122 
Sak 75 – 2122  

Møteplan for vår 2022 
Resolusjon om Ves-Sahara 
Oppstartstøtte Pedagogikklista 
Valg av nestleder til Studentparlamentets arbeidsutvalg 
Valg av medlem til Studentparlamentets arbeidsutvalg 

Vedtak 
Resolusjon 
Vedtak 
Valg 
Valg 

8 
9 
12 
13 
14 
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Orientering Leder 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM 9 
Ansvarlig: Studentparlamentets Leder, Tobias Hjermann 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede parlament, 

 

Etter SPMX3 i påskeferien har det skjedd mye i AU. Vi har blant annet jobbet med 

forberedelsene til SPM9 og laget en form for plan for veien videre, og ikke minst: 

Studentvalget 2022. Mye av arbeidsoppgavene til AU prøver vi å få gjort på en best mulig 

måte, med mulighet for mindre prioriteringer på andre oppgaver, noe vi håper parlamentet har 

forståelse for. I skrivende stund er det er valg som står høyt på listen i AU.  

 
Møte med rektoratet 
På rektoratsmøte fredag 1. april ble rektoratet informert om mistillitsforslaget. Videre snakket 

vi om studentinnovasjon og hvordan Arbeidsutvalget ønsket at dette skulle bli realisert. Det 

ble blant annet informert om at toppetasjen på Universitetsbiblioteket (UB) kunne være en 

mulig plass å ha, spesifikt for studentinnovasjon med møterom og kontorplass. Det ble også 

luftet at arealet (1. etasje under UB) der Akademika er nå, kunne bli ledig, slik at det kan tas 

over som sted for studentinnovasjon. Rektoratet var positive til dette, men dette følges opp av 

AU fremover. Liste for hva man ønsker til studentinnovasjon som kjøkken, møterom, 

kontorer, utstyr og annet skal sendes over til prorektor Cathrine Tveiterås. Det ble også 

diskutert om muligheten for døgnåpent biblioteket, da på UB, der rektor skal høre med 

Avdeling for bygg og eiendom (BEA) om muligheten for dette.  

 

Møte med Idegeneratoren 06.04 
Idegeneratoren er et prosjekt av Tromsø fylkeskommune. Målgruppen for prosjektet er 

studenter ved UiT Norges arktiske universitet og næringsliv i Troms og Tromsø-regionen. I 

møte med Alexander Utne fra Idegeneratoren var han svært positiv til prosjektet til SP om 

studentinnovasjon på UiT. Både han og Håvar Brattli er gjerne med i det videre arbeidet. 

 

Møte mellom AU og NAS Helse Campus Tromsø 07.04 
I møte med NAS Helse Campus Tromsø deltok Camilla Martinsen Torneus og Bente Bjørkly 

Høiseth. Vi snakket om hvordan man har promotert SHoT undersøkelsen her ved UiT. Vi 

formidlet at vi har brukt sosiale medier og nettsiden for å nå ut til studentene ved UiT. Vi 

snakket videre om søknaden til NAS Helse til Helsedirektoratet for deres prosjekt om levende 

campus. Dette prosjektet går ut på at NAS Helse sammen med et fakultet, mest sannsynlig 

helse-fak, jobber for mer inkludering blant studentsentrene tilhørende fakultetet. Dette skal 

også være med på å styrke studentlivet på UiT. Selve arbeidet i prosjektet vil være et 
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trepartssamarbeid mellom NAS Helse, UiT og studenter ved fakultetet prosjektet skal prøves 

ut på. Oppdatering fra rådgivningen er at kurs og gruppetimer ikke er så populært. Dette er 

forståelig siden det krever mer av en selv i møter med andre. Oppdatering fra Studentpakken 

til NAS Studentliv er at søknader kan sendes inn. Studentliv skal også lage en kampanje der 

foreninger sender inn videoer i sosial sammenheng, som Studentliv klipper til en video for 

promotering. Foreningene som sender inn video kan vinne et gavekort. De har også sendt ut 

en e-post til alle foreninger. Søknad om arrangement er gjennomgående da vi hadde møtet 7. 

april, og søknad om utstyr stenger 1. juni. Begge støtteordninger har en rapporteringstid på tre 

uker. Den ansatte studenten i Studentliv holder på å ordne nettsiden til NAS Studentliv.  

 

Møte med Skeive Studenter, Dag Rune Olsen og AU 
Etter situasjonen i fjor høst angående arrangementet til FAKS, har studentforeningen Skeive 

Studenter UiT ønsket et møte med rektor Dag Rune Olsen, Likestilling og Mangfoldsutvalget 

(LMU) og Studentparlamentet. I møte fredag 8. april deltok tidligere Velferdsansvarlig og 

jeg, Dag Rune Olsen, sekretær for LMU og styret til Skeive Studenter UiT. Under møte var 

Dag Rune utrolig flink til å forklare for hvorfor FAKS skulle få lov til å ha dette 

arrangementet, selv om dette ikke skulle være like populært som andre arrangement. Skeive 

Studenter tok dette godt imot og forstod hvorfor man ikke kan stoppe slike arrangement. 

Videre i møtet la de noen forslag til ønsker som Dag Rune skulle følge opp gjennom LMU. 

Møtet var rett og slett effektivt og positivt for alle parter, der dialog var nøkkelen til suksess.  

 

 

«It is during our darkest moments that we must focus to see the light.» 
-Aristotle, Filosof 

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Tobias Hjermann 

Leder 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 

leder@sp.uit.no / tobias.m.hjermann@uit.no  
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Orientering AU-medlem 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM 9 
Ansvarlig: Studentparlamentets AU-medlem, Erling Petter Hæsken Trones 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede parlamentet, 
 
Forberedelser til NSO sitt landsmøte har tatt noe av tiden denne måneden. Delegasjon vår har 
hatt mange gode og hyggelige møter. Jeg var også med på formøte for LMNSO i Stavanger 
hvor jeg vil si jeg fikk et godt utbytte. 
 
Semesteravgiftfordelingskomiteen har hatt sitt første møte. Vi har der gått igjennom 
reglementene og habilitetsspørsmål, samt sett på hvilke foreninger som har søkt og hva de har 
sendt i søknadene. Jeg er nå som fungerende velferdsansvarlig og har innkalt til møte nummer 
2 i semesteravgiftstomiteen.  
 
Fortsatt en del arbeid med nettsiden. Jeg har startet et arbeid med å oversette aktuelle sider på 
nettsiden til engelsk. Alle listene har en side på nettsiden, jeg har innhentet valgprogrammene 
og fortløpende oppdatert flere av sidene til listene på nettsiden til studentparlament. 
www.spuit.no 
 
Jeg fortsatt arbeidet først startet av tidligere organisasjonsansvarlig på endringsforslag til flere 
av reglementer. Dette kommer etter planen opp på SPM11. 
 
I tillegg ble det en påske ferie. 
 

«It's not about rules, it's about what you can and what you can't.» 
-Captain Jack Sparrow, Buccaneer 

 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Erling Petter Hæsken Trones 
AU-medlem 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 
internasjonal@sp.uit.no / etr019@post.uit.no 
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Orientering fra studentrepresentantene i universitetsstyret 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM9 
Ansvarlig: Studentrepresentantene i universitetsstyret 
Sakstype: Orientering 

 
 

Hei 1 
Siden sist orientering har det ikke vært noen styremøter. 2 
  3 
Skulle det være noen spørsmål, ta gjerne kontakt. 4 
  5 
Med vennlig hilsen  6 
Maren Irene Gåre Bakkevoll og Ole Andreas Myhrer Smith 7 
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Orientering fra studentrepresentantene i samskipnadsstyret 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM9 
Ansvarlig: Studentrepresentantene i samskipnadsstyret 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærende parlament!  1 
Vel overstått påske og håper dere har hatt fine dager!  2 
 3 
Det har siden sist parlamentsmøte ikke vært avholdt styremøte i Norges arktiske 4 
Studentsamskipnad og det er derfor lite nytt å orientere parlamentet om. Det har dog vært 5 
gjennomført den årlige styresamlingen som i år hadde tema «Bærekraft» etter ønske fra 6 
styreleder og styret. Bærekraft har i mange år vært en viktig del av vår strategi og 7 
samskipnaden er nå inne i en fase hvor dette skal operasjonaliseres ytterligere.  8 
Styret fikk en orientering av ansatt prosjektleder for dette og gitt mulighet til å komme med 9 
sine innspill til arbeidet. Samskipnaden er også en del av traineeprogrammet Fremstr som er 10 
Norges første traineeprogram med fokus på bærekraft. 11 
 12 
 Jeg vil oppfordre alle i parlamentet til å sjekke ut denne spennende muligheten og spre det 13 
gode budskap.   14 
 15 
Sebastian H. Henriksen  16 
Styreleder  17 
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Orientering delegasjonsleder LMNSO 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM9 
Ansvarlig: Studentparlamentets delegasjonsleder under LMNSO, Silje Heløe Kjær-Olsen 
Sakstype: Orientering 

 
 

1 
I skrivende stund sitter delegasjonen på LMNSO i Tønsberg og delegasjonsleder vil komme 1 
med en muntlig orientering på møte om hvordan det har gått. 2 
 3 
 4 
Med vennlig hilsen, 5 
Silje Heløe Kjær-Olsen 6 
Delegasjonsleder LMNSO 7 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 8 
Skj023@post.uit.no  9 
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SAK 37-2122 Møteplan for vår 2022 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM9 
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 
 
Dato: Merknad: 
Torsdag 27. januar  
Fredag 25. februar  
Torsdag 31. mars  
Torsdag 28. 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 i forslag til vedtak. 
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SAK 67-2122 Frihet til Afrikas siste kolonistat, Vest-Sahara 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM9 
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 form 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 73-2122 Oppstartstøtte Pedagogikklista 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM9 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
Sakstype: Vedtak 

 
 

Studentforeningen «Pedagogikklista» har søkt 10 000 kr i oppstartsstøtte.   1 
  2 
Semesteravgiftsfordelingskomiteen har enstemmig innstilt på full søkersum på 10 000 kr til    3 
Pedagogikklista. 4 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet innvilger søknad om oppstartstøtte på 10 000 kr til 
Pedagogikklista slik det kommer frem i semesteravgiftsfordelingskomitéens 
innstilling. 

 
 
Innstilling fra semesteravgiftsfordelingskomitéen: Semesteravgiftsfordelingskomiteen 
innstiller enstemmig på full søkersum, 10 000 kr. 
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SAK 74-2122 Valg av nestleder til Studentparlamentets arbeidsutvalg 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPMX9 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
Sakstype: Valg 

 
 

Etter at nestleder i arbeidsutvalget tok over lederrollen under SPMX3 står rollen som 1 

nestleder ledig i arbeidsutvalget. Etter §6.1 i Studentparlamentets reglement skal det da 2 

gjennomføres nyvalg. Studentparlamentet har også mulighet til å la plassen stå tom ved 2/3 3 

flertall.  4 

 5 

Arbeidsutvalget er ansvarlig for daglig drift av studentdemokratiet, samt oppfølging av 6 

Studentparlamentets politikk og kontakt utad. Arbeidsutvalget internkonstituerer sine 7 

ansvarsområder i henhold til Reglement for Studentparlamentet UiT.  8 

 9 

Vervet er honorert etter Lånekassen inntektsgrense for rentefritak slik det er beskrevet i 10 

Reglement for Studentparlamentet UiT. 11 

 12 

Perioden for vervet er fra 1. mai – 30. juni 2022.  13 

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Studentparlamentet velger [Person 1] som nestleder i Studentparlamentets 

arbeidsutvalg. 
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SAK 75-2122 Valg av medlem til Studentparlamentets arbeidsutvalg 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM9 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
Sakstype: Valg 

 
 

Et medlem at arbeidsutvalget trakk seg fra sitt verv i AU etter SPMX3. Etter §6.1 i 1 

Studentparlamentets reglement skal det da gjennomføres nyvalg. Studentparlamentet har også 2 

mulighet til å la plassen stå tom ved 2/3 flertall.  3 

 4 

Arbeidsutvalget er ansvarlig for daglig drift av studentdemokratiet, samt oppfølging av 5 

Studentparlamentets politikk og kontakt utad. Arbeidsutvalget internkonstituerer sine 6 

ansvarsområder i henhold til Reglement for Studentparlamentet UiT.  7 

 8 

Vervet er honorert etter Lånekassen inntektsgrense for rentefritak slik det er beskrevet i 9 

Reglement for Studentparlamentet UiT. 10 

 11 

Perioden for vervet er fra 1. mai – 31. mai 2022.  12 

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Studentparlamentet velger [Person 1] som medlem i Studentparlamentets 

arbeidsutvalg. 

 

 


