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Møteinnkalling til SPM1 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 
 Dato:  10. september 2022 
 Tid:  kl. 10:00 
 Sted:  Vollan Gjestestue 

 

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.  

 

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 protokoller fra SPM0-22/23 og SPM11-21/22 Vedtak  
Fast Orientering Leder Orientering 1 
Fast Orientering Nestleder Orientering 6 
Fast Orientering Velferdsansvarlig Orientering 8 
Fast Orientering Utdanning- og forskningsansvarlig Orientering 9 
Fast Orientering Karriere-, bærekraft og likestillingsansvarlig Orientering 12 
Fast  Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret Orientering 14 
Fast (ikke mottatt) Orientering Studentrepresentantene i samskipnadsstyret Orientering - 
13-22/23 Status økonomi Vedtak 15 
14-22/23 Oppnevning Digital Tjenesteleveranse Vedtak 21 
15-22/23 Oppnevning High North Academy Vedtak 22 
16-22/23 Oppnevning Ressursteam Førsteårsopplevelsen Vedtak 23 
17-22/23 Arbeidsprogram 22/23 Vedtak 24 
18-22/23 Møteplan høst 2022 Vedtak 25 
19-22/23 Budsjett 22/23 Vedtak 26 
20-22/23 Revidering av forretningsorden Vedtak 28 
21-22/23 Valg av vara til læringsmiljøutvalget Valg 32 
22-22/23 Valg til strategisk utdanningsutvalg Valg 33 
23-22/23 Valg til forskningsstrategisk utvalg Valg 34 
24-22/23 Valg til likestilling- og mangfoldsutvalget Valg 35 
25-22/23 Valg til skikkehetsnemden Valg 36 
26-22/23 Valg til UiTs valgstyre Valg 38 
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forts.    
27-22/23 Valg til styret i Senter for samiske studier Valg 39 
28-22/23 Valg til semesteravgiftsfordelingskomitéen Valg 40 
29-22/23 Studentuttalelse til NOKUT Vedtak 41 
30-22/23 Revidering av økonomireglement Vedtak 43 
61-21/22 Flere navn på UiT og SP Vedtak 49 
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Orientering leder 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM1 
Ansvarlig: Studentparlamentets leder, Jonas Toft 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede Studentparlament, 1 
 2 
Det vært godt å starte en ny periode i Studentparlamentet! Vi har et spennende år foran oss, 3 
med mer aktivitet på campus, flere studenter som kan engasjere seg og masse politiske saker å 4 
ta fatt i. Arbeidsutvalget har siden 1. august arbeidet intensivt med arbeidsprogrammet, og vi 5 
håper at det er et godt utgangspunkt for Studentparlamentet. Dessverre har jeg selv måtte 6 
bruke mye ressurser på organisasjonens økonomi, som vil nærmere orienteres om i en egen 7 
sak. 8 
 9 
Internkonstituering 10 
Arbeidsutvalget internkonstituerte seg 28. mai, og ønsket å legge til to ansvarsområder til 11 
ansvarsfordelingen: bærekraft og digitalisering. Arbeidsutvalget har følgende fordeling av 12 
ansvar: 13 

Jonas Erling  Fredrik Nora Robin 

Campus Narvik 
Informasjon 
og kontakt 
Øvrige campus 

Internasjonalisering 
Organisasjon og 
studentdemokrati 
Digitalisering 

Campus Alta 
Likestilling og 
mangfold 
Karriere 
og arbeidsliv 
Bærekraft 

Velferd Campus Harstad 
Utdanning 
og læringsmiljø 
Fag 
og forskning 

 14 
Juli måned har vært forholdsvis rolig, med forberedelser til semesterstart og avspark for 15 
Studentparlamentet. Leder og nestleder har blant annet brukt tiden på å vaske ned hele 16 
kontoret, da dette ikke var gjort før sommeren, samt kjøpt inn noen friske planter til kontoret. 17 
Vi håper med dette at kontoret vil være et innbydende sted, både for studenter, medlemmer av 18 
Studentparlamentet og andre gjester, å diskutere studentpolitikk. 19 
 20 
Kontorreglement 21 
Som del av å få struktur, rutiner og forutsigbarhet, har det vært viktig for meg at 22 
arbeidsutvalget så tidlig som mulig i perioden fikk på plass et reglement som regulerer vår 23 
kontorvirksomhet. Vi har derfor vedtatt et kontorreglement som bygger på erfaringer og 24 
forventninger fra arbeidsutvalgets medlemmer. Kontorreglementet er et reglement tidligere 25 
arbeidsutvalg selv har valgt å opprette for sine perioder, etter at Studentparlamentet ikke 26 
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lengre fant det hensiktsmessig å vedta en styringsinstruks ment å regulere arbeidsutvalgets 27 
arbeid, og nåværende arbeidsutvalg har ønsket å gjøre det samme.  28 
 29 
Norsk Studentorganisasjons avspark 30 
Siste halvdel av uke 34 ble tilbrakt av leder og nestleder på NSO sitt årlige avspark på 31 
Østlandet. De faglige bolkene var i stor grad myntet på studentdemokratier med mindre 32 
erfaring enn Studentparlamentet, men besøket var givende gjennom erfaringsutveksling med 33 
andre universiteter med lignende utfordringer som oss selv, slik som diskusjoner rundt 34 
flercampusmodellen og Statsbygg.  35 
 36 
Campusåpninger 37 
I år har jeg fått gleden av å delta på alle fire campusåpninger, i tillegg til åpning av HSL-fak 38 
og Debutuken. De fire åpningene hadde veldig godt oppmøte, og tilbakemeldinger fra både 39 
studenter og ansatte er at åpningene var gode. Åpningene har også gitt mulighet til å møte 40 
med campustingene. Jeg holdt tale ved åpningen i Tromsø, Narvik og Alta, hvor temaet var 41 
viktigheten av fellesskap og engasjement. 42 
 43 

 44 
Stabsdirektør tar bilde av prosesjon i Harstad før åpning 45 

StudEXPO 46 
Studentparlament deltok på StudEXPO tirsdag 23. august, hvor vi fikk møte mange nye 47 
studenter. Alle lister i Studentparlamentet ble også invitert til å delta, og det var godt oppmøte 48 
blant disse. 49 
 50 
Møte med statsminister 51 
Onsdag 24. august besøkte statsminister Jonas Gahr Støre UiT for å diskutere veien ut av 52 
pandemi, og studenters psykiske helse. På møtet deltok representanter fra UiT, NAS, 53 
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Debutuken og studenter, og det var et godt møte. Statsministeren var meget lytt for hvordan vi 54 
arbeider lokalt for å bedre studenters psykiske helse og trivsel og hvilke erfaringer vi har gjort 55 
oss under pandemien. Dessverre var statsministerens budskap også et dystert ett; selv om vi 56 
studenter har behov for flere studentboliger, mer midler til forebygging og behandling av 57 
psykiske vansker, og økt studiestøtte, preges både Norge og verden av uro og prisvekst, som 58 
vil gjøre det trangere på statsbudsjetter i tiden som kommer. 59 
 60 

 61 
Møte med Statsministeren 62 

U5-samling 63 
Arbeidsutvalget deltar på årets første samling i student-U5-nettverket 19.-22. september. Det 64 
holdes fire samlinger i året, hvorav to er for ledere og nestledere, mens to er for alle 65 
arbeidsutvalgsmedlemmer. Septembersamlingen vil avholdes i Trondheim, for temaene som 66 
vil tas opp, er studentvalg, kommende endringer i UH-loven og EVU. 67 
 68 
UiT 50 år 69 
I forbindelse med at det er 50 år siden Universitetet i Tromsø tok opp sine første studenter, 70 
markerte UiT 50 år 1. september. Studentparlamentet var stor del av markeringen, hvor vi 71 
holdt en frokost for elleve ungdommer fra UiT sine elleve studiesteder, som er potensielle 72 
søkere i 2023. Studentparlamentet deltok også på lønsj på Árnda, UiT samiske kulturhus, med 73 
ungdommen, sammen med H.K.H Kronprins Haakon og andre gjester fra UiT, politikk og 74 
samfunnsliv.   75 
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På kvelden deltok flere medlemmer av Studentparlamentet i festforestillingen i Tromsø 76 
Domkirke, hvor UIT ble åpnet i 1972, før det ble holdt en middag for inviterte gjester i 77 
Rødbanken. 78 
 79 

 80 
H.K.H Kronprins Haakon spiser lunsj med ungdom og student i Árdna 81 

 82 
Mediedekning 83 
Studentparlamentet har fått noe mediedekning i sommer. Her er et utdrag av dekningen vi har 84 
fått: 85 
 86 
Redaksjonell dekning: 87 
 88 
19.07.22 Bruker hele støtta på mat. Klassekampen 89 
https://klassekampen.no/utgave/2022-07-19/bruker-hele-stotta-pa-mat 90 
 91 
14.08.22 Slik blir åpningen av det nye semesteret: - Mange gleder seg. Harstad 92 
Tidende/iTromsø 93 
https://www.ht.no/nyheter/i/28R13y/slik-blir-aapningen-av-det-nye-semesteret-mange-gleder-94 
seg 95 
 96 
18.08.22 Fremdeles over 1.000 studenter i boligkø. Samskipnaden mener tallet er kunstig 97 
høyt. Itromsø 98 
https://www.itromso.no/nyheter/i/bG3405/fremdeles-over-1000-studenter-i-boligkoe-99 
samskipnaden-mener-tallet-er-kunstig-hoeyt 100 
 101 
23.08.22 Senker treningsprisene for studentene. iTromsø. Kun på papir  102 
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01.09.22 Plask! sa det da UiT feiret at de er 50 år. Khrono 103 
https://khrono.no/plask-sa-det-da-uit-feiret-at-de-er-50-ar/713598 104 

105 
106 

Radio: 107 
15.08.22 NRK P1 Troms, morgensending, nyheter 108 
01.09.22 NRK P1 Troms, morgensending, fra kl. 8:43 109 

110 
Fjernsyn: 111 
01.09.22 NRK1, Nyheter, fra kl. 14:43 112 
01.09.22 NRK1, Dagsrevyen, fra kl. 19:21 113 

114 
Debattinnlegg: 115 
07.07.22 Ikke tull med fremtiden vår! Khrono  116 
https://khrono.no/ikke-tull-med-fremtiden-var/701609 117 

118 
15.08.22 Løftet har ikke gått oss hus forbi. iTromsø 119 
https://www.itromso.no/meninger/i/AL4zJq/loeftet-har-ikke-gaatt-oss-hus-forbi? 120 

121 
122 
123 
124 
125 
126 

«Acta, non verba.» 127 
128 
129 
130 
131 

Med vennlig hilsen, 132 
Jonas Toft 133 
Leder 134 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 135 
leder@sp.uit.no 136 
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Orientering Nestleder 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Studentparlamentets nestleder, Erling Petter Hæsken Trones 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede parlamentsvenner, 1 

 2 

Jeg håper sommeren deres har vært bra, og dere kan kommet godt i gang med studiene etter 3 

ferien. 4 

 5 

I sommer har jeg og leder ryddet og vasket kontoret. Vi har fått inn planter og hengt opp 6 

bilder og gjort det hyggelig når vi får besøk på kontoret, noe vi allerede har fått mye av fra 7 

mange studenter allerede. Nye og gamle medlemmer av både parlamentet og arbeidsutvalget 8 

har vært innom for en prat eller kaffe. Det ble også et mye levende kontor når resten av 9 

arbeidsutvalget startet. 10 

 11 

Under «Debut Week International» DWI, velkomsten for de internasjonale studentene holdt 12 

jeg en innledning for de nye studentene om Studentparlamentet. Det har senere kommet 13 

internasjonale studenter innom kontoret for å lære mer etter at jeg har holdt innledningen. 14 

 15 

Studentgangen og cafe Bodega begynner det å bli veldig mye liv i noe arbeidsutvalget setter 16 

veldig pris på. Flere og flere av foreningskontorene begynner å bli mer og mer i bruk. 17 

I forrige semester tok arbeidsutvalget over ansvaret over Café bodega, og etter planen skulle 18 

kjøkkenarealet bli pusset opp av BAE, noe som dessverre har blitt utsatt på ubestemt tid av 19 

BAE. Men uavhengig av oppussing så har arbeidsutvalget gjort et arbeid med å få nye sofaer 20 

noe som har blitt godt tatt imot av brukerne av Cafe Bodega. Studentprestene er også innom 21 

hver fredag og steker vafler. 22 

 23 

Under DebutUKA deltok arbeidsutvalget på Amazing race. Der fikk vi markert oss for nye 24 

studenter og faddere. Vi hadde en god quiz og fikk mange nye følgere på SoMe.  25 

 26 

I starten av september reiste jeg og leder på Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt avspark 27 

som ble holdt på en folkehøgskole i gamle Hedmark. Jeg er veldig fornøyd med opplegget, 28 

det var veldig lærerikt og mye interessant innhold. Jeg hadde flere gode diskusjoner med de 29 

andre på avsparket og lærte mye om hvordan det fungerer på de andre studentdemokratiene. 30 

 31 

Det har vært et stykke arbeid med arbeidsprogrammet å få ferdig og vi håper at dere er 32 

fornøyd med arbeidsprogrammet og våre prioriteringer fem over. Arbeidstuvalget har også 33 

arbeidet med nytt kontoreglement for arbeidsutvalget, eller som noen vil kalle det en 34 
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arbeidsinstruks for arbeidsutvalget. Her var det gode diskusjoner på finne nye løsninger og 35 

ideer andre ikke har tenkt på. 36 

Jeg og velferdsansvarlig har startet arbeidet med å tenke ut nye ideer rundt å rydde opp i 37 

reglementet for kontoravdeling, forslag vi håper kommer til parlamentet snart. 38 

Mye tid har også vært et arbeid for meg å lage sakspapirene til dette møte. 39 

 40 

25. august møtte jeg på møte «Arctic Five Fellows». På møte fikk jeg vite mye om hva som 41 

skjer frem over for A5 de neste månedene og kort det neste tiåret. 42 

Neste semester tar Luleå tekniska universitet over lederrollen i A5 etter universitet i 43 

Lappland, etter planen blir det en konferanse i Luleå i november. 44 

A5 ser i tillegg på muligheter på å søke midler for å begynne større prosjekter innenfor 45 

doktorgrads stipendiater  46 

 47 

Ser frem til å se dere på Avspark. 48 

 49 

«It's okay to disagree with each other, what's not okay  50 

is to hate each other because we disagree. » 51 

- Abhijit Naskar, forfatter.  52 

 53 

 54 

 55 

Med beste hilsen, 56 

Erling Petter Hæsken Trones 57 

Nestleder 58 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 59 

nestleder@sp.uit.no  / internasjonal@sp.uit.no  60 

 

7

mailto:nestleder@sp.uit.no
mailto:internasjonal@sp.uit.no


30.08.2022 
 

  

  

5 

 

 

Orientering Velferdsansvarlig 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Studentparlamentets Velferdsansvarlig, Nora Frøen 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Parlament  1 

 2 

Da har vi kommet oss gjennom studiestart og begynner å komme godt i gang med semesteret. 3 

Siden starten av perioden har jeg sittet i en del møter, blant annet med Healthy Choices og 4 

Ansvarsfull. Samtidig har jeg satt meg inn i arbeidsoppgavene vervet innebærer, og lagt 5 

planer for året gjennom arbeidsprogrammet.  6 

 7 

Healthy Choices  8 

Kristin Benjaminsen Borch og Irene Foss leder arbeidspakke 6 med fokus på studenter, trivsel 9 

og læring i et stort prosjekt på Institutt for samfunnsmedisin, Healthy Choices. De ønsker 10 

studenter med på laget for å utvikle en trivselsundersøkelse på Campus Tromsø. ShoT 11 

undersøkelsene gir en god pekepinn på studentenes trivsel og psykiske helse på landsbasis, 12 

men kan ikke brukes som et pålitelig mål på studenter ved UiT. En omfattende 13 

trivselsundersøkelse på UiT vil kunne gi nyttig informasjon og hvordan studenter har det på 14 

UiT, noe vi har betydelig mangel på.  15 

 16 

Ansvarsfull 17 

Ansvarsfull under prosjektleder Marte Sandslett Seland arrangerer Speedfriending på Driv og 18 

temadag om rus og i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2022. Det skal også 19 

arrangeres filmkveld med visning av film med relevant tematikk, samt stands med ulike 20 

aktører på temadagen. Planen for Verdensdagen er fortsatt under arbeid. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

Med vennlig hilsen, 30 

Nora Frøen 31 

Velferdsansvarlig 32 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 33 

velferd@sp.uit.no / nfr014@post.uit.no 34 
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Orientering Utdannings- og forskningsansvarlig 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Studentparlamentets Utdannings-, læringsmiljø-, fag- og forskningsansvarlig, Robin Johansen 

Sakstype: Orientering 

 

 

Ærede Studentparlament, 1 

 2 

Jeg har fått den store gleden av å være deres fagperson innen feltene Utdanning og 3 

læringsmiljø og Fag og forskning. Som deres Utdannings- og forskningsansvarlig ønsker jeg 4 

å arbeide for at UiT skal bli et enda bedre universitet å være student på, og håper 5 

arbeidsprogrammets innhold gjenspeiler dette ønsket. Jeg ser frem til å jobbe sammen med 6 

dere alle sammen i det kommende året, og ser frem til faglige gode diskusjoner og løsninger 7 

presentert i denne forsamlingen. 8 

 9 

Utdanning og læringsmiljø er et stort og viktig fagområde i ethvert studieår. I år er det store 10 

endringer på horisonten som fører til at det blir mer aktuelt enn noen gang. Universitets- og 11 

høyskolesektoren har lagt bak seg år med sosial distansering, digitale verktøy og 12 

hjemmekontor. Nå har tiden kommet for å ta et lite steg tilbake, evaluere hva som har fungert 13 

og kan videreføres også i den nye hverdagen. Også innenfor fag og forskning er det endringer 14 

å spore. Uroligheter i Forskningsrådet setter viktige forskningsprosjekter i fare, og det 15 

viktigere enn noen gang å arbeide for eksterne midler. Verdensbildet for øvrig, med krig i 16 

Europa, galopperende inflasjon og redusert kjøpekraft er andre faktorer som fører til slunkne 17 

forskningsbudsjetter i tiden fremover. 18 

 19 

Møter i Digital Tjenesteleveranse (DTL): 20 

I perioden siden min første dag på kontoret og frem til nå har DTL hatt to møter på 21 

henholdsvis onsdag 17. august og onsdag 31. august. DTL er styringsgruppen for IT-22 

avdelingens tjenestelinjer og har ansvar for porteføljestyring av digitale tjenester til 23 

kjernevirksomheten (utdanning og forskning).  24 

 25 

I første møte var det hovedsakelig orienteringer og oppfølging av saker før og gjennom 26 

sommerferien, blant annet at det hadde vært problemer med tjenesten Min Side, der den hadde 27 

vært utilgjengelig, samt arbeidet med å innføre DLR (Digitale Læringsressurser), en skybasert 28 

tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme 29 

læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. 30 

 31 

I styringsgruppens andre møte ble det orientert om fremdriften med å få studenters personlige 32 

timeplan inn i Canvas. Første steg var å få personlige timeplaner i Outlook, nå begynner neste 33 

runde der en ønsker å få til en integrasjon mot Canvas. Tjenesten tenkes rullet ut i løpet av 34 
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semesteret, sannsynligvis i slutten av september. Ellers jobbes det med en revidering av 35 

møtevettsregler og møtekultur, der en blant annet jobber for å få samme innhold ute på 36 

eksisterende plattformer, og oppdatere nettsider og nytt forbruksmateriell (typisk roll-ups, 37 

pussekluter, drikkebrikker, bordplakater til møterom og musematter). 38 

 39 

Møte i Strategisk Utdanningsutvalg (SUV): 40 

Fredag 26. august var første møte i SUV, med høyst aktuelle saker for studenter ved UiT. 41 

Utvalgets medlemmer ble blant annet orientert om UiTs rekrutteringsstrategi på sosiale 42 

medier (SoMe), hvor UiT samlet har oppnådd 2.8 millioner visninger. Strategien for 43 

UiTstudent, universitetets offisielle studentkanal, ble også tatt opp. Her deler studenter fra 44 

studier og fritid ved alle UiTs studiesteder. UiTstudent har også nettopp startet opp en 45 

TikTok-konto som en del av UiTstudent-satsningen, som universitet nummer tre i Norge på 46 

plattformen. 47 

 48 

Det ble også presentert et utkast til veiledende retningslinjer for vurdering for utvalgets 49 

medlemmer. Dokumentet har som formål å omfavne all vurderingspraksis ved UiT Norges 50 

Arktiske Universitet. Under diskusjonen rundt saken ble det nevnt av prorektor Kathrine 51 

Tveiterås at det er blitt observert at det i stor grad virker som en har gått tilbake til gammel 52 

praksis med eksamener på campus etter pandemien, og hvordan det her er viktig å evaluere og 53 

være sikker på at dette er et valg som er faglig begrunnet, og ikke bare fordi det har vært 54 

praksis i alle år. Her hadde jeg også muligheten til å poengtere at Studentparlamentet gjerne 55 

ønsker at bruken av formativ vurdering vurderes økt i emner der dette er hensiktsmessig, og at 56 

vi gjerne hadde sett at dette fikk mer plass i dokumentet. 57 

 58 

Møte i Forskningsstrategisk Utvalg (FSU): 59 

Jeg hadde mitt første møte i FSU tirsdag 30. august, og flere viktige saker ble tatt opp under 60 

møtet. Av saker som har særlig interesse for studenter ved UiT kan «Handlingsplan for 61 

internasjonal mobilitet» og «Avklaringer knyttet til ny ph.d-forskrift» nevnes.  62 

 63 

Handlingsplanen er av en mer indirekte tilkobling til studenter, da det ved presentasjon av et 64 

ønske om vitenskapelige ansatte som i perioder jobber i utlandet ble nevnt at planen har et 65 

liknende element for studenter, med «opt-out» fra utveksling heller enn «opt-in», slik som er 66 

tilfelle i dag. Her ble det poengtert at da denne saken var oppe i SUV var 67 

studentrepresentantene klare på at dette var noe Studentparlamentet ved flere anledninger har 68 

sagt seg uenig i. 69 

 70 

Under behandlingen av saken som omhandler avklaringer knyttet til ny ph.d-forskrift ble det 71 

klart at det er en del uenigheter faglig blant prodekanene for forskning hvorvidt forskriften 72 

skal bruke begrepet ph.d-student eller ph.d-kandidat. Her ble Studentparlamentets formening 73 

rundt temaet presentert. Personer i ph.d-programmer er ikke representert i Studentparlamentet, 74 

vi representerer ikke dem i utvalgene vi velger studentrepresentanter inn til, og 75 

studenthelsetiltak og andre studentvelferdstiltak inkluderer heller ikke disse personene. Sett 76 
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fra Lånekassens øyne er de heller ikke studenter, noe som medfører at de heller ikke kan søke 77 

om studiestøtte. Av den grunn ønsker studentrepresentantene at utvalget skal gå for begrepet 78 

ph.d-kandidat i den nye forskriften for å unngå misforståelser.  79 

 80 

Ellers har parlamentet alltid ansett åpen forskning som en viktig sak, i så måte er saken om at 81 

UiT vurderer å søke om medlemskap i European Open Science Cloud (EOSC) av interesse. 82 

EOSC et initiativ fra EU-kommisjonen med mål om å bidra til realisering av åpen vitenskap i 83 

det europeiske forskningsområdet. Møtet i sin helhet var en god erfaring, men jeg skulle helst 84 

sett at jeg hadde hatt bedre tid til å jobbe med sakspapirene på forhånd, og virkelig sette meg 85 

inn i materialet. Dette er noe jeg tar med meg videre på de neste møtene, om parlamentet gir 86 

meg den tilliten. 87 

 88 

Arbeid med studentuttalelse til NOKUT: 89 

I uken etter at arbeidsutvalget sendte ut den foreløpige sakslisten og utkastet til 90 

arbeidsprogram har mesteparten av tiden gått til å arbeide med studentuttalelsen til NOKUT. 91 

Jeg skal ikke bruke så mye tid på å snakke om denne, da denne vil bli presentert som en egen 92 

sak, men ønsker likevel å beklage at saken ikke ble jobbet med og gitt den tiden som den 93 

faktisk fortjener. Beklageligvis ble det ikke oppdaget av det sittende arbeidsutvalget før 94 

mandag 29. august at denne ikke var blitt jobbet med eller levert inn til NOKUT. 95 

 96 

«Jeg har bodd i dette kollektivet i snart 2 år. Det var først etter at  97 

forelesningene ble digitale nå på vårparten at det begynte å se så rent ut her!» 98 

-Beate (24), Student 99 

 100 

 101 

 102 

Med vennlig hilsen, 103 

Robin Johansen 104 

Utdannings- og forskningsansvarlig 105 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 106 

utdanning@sp.uit.no  107 
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Orientering Karriere-, Likestillings-, og Bærekraftsansvarlig 

 

Tid: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Fredrik Askim 

Sakstype: Orientering 

 

Ærede parlament,  1 

 2 

Jeg håper alle har hatt en knallbra sommer, og jeg regner med de fleste her ser like frem til å 3 

starte med denne perioden som meg. Under Arbeidsutvalgets internkonstituering fikk jeg 4 

ansvar for karriere- og arbeidsliv, likestilling- og mangfold, bærekraft, og Campus Finnmark. 5 

Jeg gleder meg veldig til å jobbe for deres, og alle studenter ellers sine interesser innenfor 6 

disse områdene. Hittil har jeg jobbet for å finne de sakene til arbeidsprogrammet jeg mener vil 7 

gagne både nåværende og fremtidige studenter best, og jeg håper dette er tilfredsstillende for 8 

parlamentet. 9 

 10 

Møte i Likestillings- og mangfoldsutvalget 11 

Den 3. September var første av mange møter i utvalget gjennom perioden. Hovedsaken var 12 

likestillingsrapporten for 2021, som mildt sagt var omfattende. Hovedmålene i 13 

handlingsplanen for 2020-2022, som er en av de største sakene i denne rapporten, går 14 

hovedsakelig ut på styrking av mangfold, både i vitenskapelige stillinger, og i studieretninger 15 

med en særlig skjev kjønnsrepresentasjon. Rapporten ser nøye på statistikk innenfor 16 

ansettelse, men data som samles ved nyansettelser anses som noe utilstrekkelig. 17 

 18 

En ny handlingsplan ble også tatt opp, der punktene som fortsatt var underveis eller ikke enda 19 

utført fra forrige handlingsplan ble videreført. Ellers var det en del av det samme, styrking av 20 

mangfold, spesielt utsatte grupper, som for eksempel mobilitetsutfordrede. Det ble satt ny 21 

møtedato, og jeg ser frem til å fortsette arbeidet med utvalget for et mer mangfoldig UiT. 22 

 23 

Ekstraordinært årsmøte Campustinget i Finnmark 24 

Jeg dro i august til Alta for å delta på Campustinget i Finnmarks ekstraordinære årsmøte, der 25 

de valgte nye representanter og vararepresentanter til studentparlamentet. Det var en 26 

læringsrik og givende tur, og jeg benyttet muligheten til å bli litt bedre kjent med 27 

Campustingets medlemmer. 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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«If the writer of these lines has succeeded in providing some material for clarifying these 34 

problems, he may regard his labours as not having been fruitless. »  35 

– Vladimir Iljitsj Uljanov  36 

 37 

 38 

 39 

Med vennlig hilsen, 40 

Fredrik Askim 41 

Karriere-, Likestillings-, og Bærekraftsansvarlig 42 

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 43 

Fredrik@sp.uit.no  44 
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Orientering Universitetsstyret 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM1 
Ansvarlig: Studentparlamentets Universitetsstyrerepresentanter Smith og Bakkvoll 
Sakstype: Orientering 

 
 

17. juni møttes styret for periodens siste fysiske styremøte. Det ble også gjort vedtak over 1 
teams om tildeling av æresdoktorater med frist 6. juli for tilbakemelding.  2 
 3 
Den viktigste saken som ble behandlet var ny strategi for UiT Norges Arktiske Universitet 4 
mot 2030. Vedtaket som ble gjort lyder som følger, «Universitetsstyret vedtar ny strategi for 5 
UiT Norges arktiske universitet, med de endringer som framkom i møtet». Endringene som 6 
ble tatt opp var av presiserende karakter, og vil bare føre til små endringer i det forslaget som 7 
ble lagt frem.  8 
 9 
En av de større endringene fra den gamle til den nye strategien er en økt konsentrasjon i fokus 10 
områder. De tre fokusområdene er nå Arktis og nordområdene, De store 11 
samfunnsutfordringene og Talentutvikling og mangfold. Vi vil særlige trekke frem det nord-12 
samisk navnet på strategien som er Eallju, som direkte oversatt betyr arbeidsiver. Det mener 13 
vi passer godt og synliggjør rollen til UiT som et universitet med særlig ansvar for det 14 
samiske. 15 
 16 
Vi behandlet også flere andre viktige saker. Basert på tidligere engasjement fra 17 
Studentparlamentet antar vi at spesielt saken om nye rutiner for varsling og retningslinjer for 18 
utnevnelse av æresdoktorater kan være av særlig interesse.  19 
 20 
Retningslinjer for varsling kom det mindre bemerkninger til, rektor har derfor fått fullmakt til 21 
å ta disse inn og vil legge frem de endelige retningslinjer når de er klare.  22 
 23 
Retningslinjene for utnevnelse av æresdoktorater var opp til behandling for andre gang etter 24 
styret kom med flere innspill i første runde. De ble nå endelig enstemmig vedtatt slik de var 25 
foreslått i saksfremlegget. 26 
 27 
Utnevnelsen av nye æresdoktorater ble gjort tirsdag 1. september. Vi gratulerer alle nye 28 
æresdoktorer, og håper vi ser mye av de fremover på UiT! 29 
 30 
Beste hilsen, 31 
Ole Andreas Myhrer Smith 32 
Maren Irene Gåre Bakkevoll 33 
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SAK 13-223 Status økonomi 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM1 
Ansvarlig: Leder av Studentparlamentet 
Sakstype: Vedtak 

 
 

Denne saken vil dekke flere ulike saker innenfor økonomi som Studentparlamentet skal ha 1 
kjennskap til. Orienteringen er delt i fire deler: 2 

- Status regnskap for perioden 21/22 3 
- Arbeidsutvalgets godtgjørelse 4 
- Orientering om bruk av sommerfullmakt 5 
- Nye rutiner for økonomistyring 6 

 7 
Det er ønskelig at Studentparlamentet under behandling av saken først har en innledning til 8 
hver av de fire delene med påfølgende spørsmål til knyttet til hver del, før det åpnes opp for 9 
diskusjon rundt saken som helhet og dens enkeltdeler. 10 
 11 
Generelt om Studentparlamentets økonomi 12 
Det er ikke arbeidsutvalgets oppgave å kontrollere økonomiske vedtak eller disposisjoner; 13 
dette er en myndighet som tilfaller Kontroll- og organisasjonskomitéen. Det er dog en felles 14 
oppgave, for alle i Studentparlamentet, å etterstrebe at midlene vi forvalter benyttes på best 15 
mulig måte for organisasjonen og studentene ved UiT. 16 
 17 
Studentparlamentet har de siste årene hatt en mindre enn god økonomistyring, som har 18 
forverret seg siste kalenderår. Styringen har ført til at Studentparlamentet har måtte flytte 19 
møter, arbeidsutvalgsmedlemmer har tilbudt seg å ikke motta honorarer og det har vært 20 
ressurskrevende å få regnskapet samlet og godkjent.  21 
 22 
Det er leders intensjon at denne perioden vil stå igjen som en periode med god kontroll på 23 
organisasjonens økonomi, at Studentparlamentet effektiviserer pengebruken slik at mer av 24 
midlene rettes mot studenter og organisasjon fremfor enkeltindivider, og at 25 
Studentparlamentet som følger i 2023, overtar en oversiktlig og ryddig økonomisk situasjon.  26 
 27 
Del 1: Status regnskap for 21/22 28 
Økonomireglementet §2-1 slår fast at arbeidsutvalget skal legge frem en fullstendig 29 
regnskapsrapport på første Studentparlamentsmøte i høstsemesteret. Dette har ikke latt seg 30 
gjøre, og det vil her forsøkes å forklare hvorfor: 31 
 32 
For at Studentparlamentet skal få tildelt og utdelt midler, er vi avhengige av at regnskap for 33 
foregående periode blir godkjent av revisor. For å få regnskapet godkjent, må vi vise til 34 
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hvordan hver enkelt krone vi har disponert er brukt, som kun lar seg gjøre ved å legge frem 35 
utleggskjema og kvitteringer for alle transaksjoner.  36 
 37 
Da ny periode startet 1. juli, var ikke en eneste utgift eller kostnad fra regnskapsåret 21/22 38 
bokført, og det manglet bilag for omtrent 200 utgifter. Disse bilagene er man i skrivende 39 
stund nesten i mål med å ha samlet inn og bokføre korrekt. Det er per nå bokført cirka kr. 40 
109 000 under kostnader uten dokumentasjon. 41 
 42 
Det har vært en omstendelig og omfattende prosess å finne disse bilagene, og det har tatt 43 
unødvendig mye tid fra leder og organisasjonskonsulent; tid som hadde vært bedre brukt på 44 
politisk og organisatorisk virksomhet. Det hadde heller ikke vært mulig å drive inn bilag og 45 
bokføre kostnader om ikke Samskipnaden hadde bistått oss med den gode hjelpen de har gitt 46 
oss. 47 
 48 
Dette er et stykke arbeidet som skulle vært, men ikke ble, gjort før sommeren, før nytt 49 
arbeidsutvalg tok over. Konsekvensen av at arbeidet ble utsatt til inneværende periode, er at 50 
mye av tid og ressurser som skulle vært brukt på semesterstart, avspark og UiTs feiring av 50 51 
år med studenter, har blitt brukt på å innhente billag fra blant annet hoteller, restauranter, 52 
flyselskap, kollektivselskap og tidligere AU-medlemmer. 53 
 54 
Del 2: Arbeidsutvalgets godtgjørelse 55 
Medlemmer av Studentparlamentets arbeidsutvalg har i flere år blitt godtgjort tilsvarende 56 
Lånekassens inntektsgrense for sletting av renter, i tillegg til feriepenger. I løpet av våren 57 
2022, ble sittende leder informert om at samskipnaden ikke lenger har anledning til å utbetale 58 
feriepenger. Det har derfor ikke blitt beregnet feriepenger fra og med 1. januar 2022. For 59 
feriepenger opparbeidet i 2021, ble det utbetalt 10,2%. 60 
 61 
Fra 2021 til 2022 ble Lånekassens inntektsgrense, og dermed også honoraret, økt med 3%, 62 
mens økningen i konsumprisindeksen fra juli 2021 til juli 2022 var 6,8%. Dette, kombinert 63 
med fravær av feriepenger, gir sittende arbeidsutvalg en realgodtgjørelsesnedgang på 17 %. 64 
 65 
Å ikke utbetale feriepenger er ikke i tråd med gjeldende økonomireglement, og 66 
arbeidsutvalget vil derfor foreslå i sak om revidering av økonomireglementet en endring som 67 
fjerner anledning til opparbeidelse av feriepenger, men som beholder et nivå på honoraret 68 
tilsvarende godtgjørelsen fra tidligere perioder. 69 
 70 
En lignende løsning ble foreslått før sommeren, men arbeidsutvalget da ønsket ikke da å føre 71 
saken for Studentparlamentet. Det er derfor med stor ulyst leder nå ber Studentparlamentet se 72 
på arbeidsutvalgets godtgjørelse.  73 
 74 
Del 3: Anvendelse av sommerfullmakt: Ferdigstilling av nettside 75 
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11. juli ble sittende leder informert om at Studentparlamentet 23. juni hadde inngått en avtale 76 
med Gustavsen Consulting (org nr 925 799 270) om ferdigstilling av Studentparlamentets 77 
nettside. Sittende leder kontaktet deretter KOK omgående for en vurdering av avtalen opp 78 
mot gjeldende retningslinjer og sommerfullmakt gitt av Studentparlamentet. Avtalen var 79 
signert av nestleder i Studentparlamentet. KOK vurderte avtalen som ugyldig, ettersom at 80 
«sommerfullmakten ikke gir AU fullmakt til å inngå en slik økonomisk avtale». Avtalen ble 81 
derfor raskt avsluttet av sittende leder. Studentparlamentet har blitt fakturert kr. 13 828 i 82 
kostnader gjennom avtalen og kr. 2 532 for leie av datasystemer.  83 
 84 
Ettersom at sommerfullmakten er brukt til å tegne avtalen, og den er signert av nestleder på 85 
tidspunktet, er Erling Trones bedt om å orientere Studentparlamentet om anvendelsen av 86 
fullmakten. Orienteringen er mottatt av arbeidsutvalget, og ligger vedlagt. 87 
 88 
Del 3: Anvendelse av sommerfullmakt: Nytt valgreglement 89 
Som del av sommerfullmakten, har advokatfirmaet «Haagensen & Bakkelund» blitt engasjert 90 
til å skrive et nytt valgreglement for Studentparlamentet. Advokatfirmaet avsluttet sitt arbeid 91 
1. juli, og har fakturert kr 31 813 for tjenesten. 92 
 93 
Ettersom at sommerfullmakten er brukt til å tegne avtalen, er leder på tidspunktet, Tobias 94 
Hjermann, bedt å orientere Studentparlamentet om anvendelsen av fullmakten. 95 
Arbeidsutvalget har ikke mottatt en slik orientering. 96 
 97 
Det er sittende leders oppfatning at avtalen ikke burde vært inngått, da sittende leder ikke 98 
forstår juridisk bistand til valgreglement som et særskilt behov som har oppstått mellom 8. 99 
juni og 1. juli, og kunne dermed vært utsatt til en eventuell behandling i Studentparlamentet 100 
hadde vært gjennomført. 101 
 102 
Del 3: Anvendelse av sommerfullmakt: Annen personalkostnad 103 
I forbindelse med at sommerfullmakten har blitt anvendt til å inngå flere avtaler, har det også 104 
blitt sett på andre kostnader som er fakturert Studentparlamentet gjennom fullmakten gitt 8. 105 
juni. Blant disse, er en stor økning i posten «annen personalkostnad». Alle kostnadene er 106 
levert av leder og nestleder på tidspunktet, og nestleder har attestert på leders utgifter. Det er 107 
ikke levert refusjonsskjema på alle utgifter, men flere av dem er belastet bedriftskortet. Disse 108 
kostnadene er: 109 
 110 
Bokføringsdato Tekst Utbetalt til Beløp Bilag 
08.06.22 refusjon utlegg: mat Tobias Hjermann 319,00 1 
08.06.22 refusjon utlegg: mat Erling Trones 1 396,00 2 
22.06.22 Servering, Erling Trones Erling Trones 1 450,00 36 
24.06.22 Servering, org.kons Belastet firmakort 86,00 40 
29.06.22 Servering, Tobias Hjermann Tobias Hjermann 476,00 42 
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28.06.22 Servering, Tobias Hjermann Tobias Hjermann 215,90 43 
29.06.22 Servering, Tobias Hjermann Belastet firmakort 211,94 44 
30.06.22 Servering, Tobias Hjermann Belastet firmakort 379,00 45 
30.06.22 Servering, Tobias Hjermann Belastet firmakort 466,00 46 

 111 
Ettersom at sommerfullmakten er brukt av leder og nestleder på tidspunktet for å gjennomføre 112 
utbetalingene, er disse bedt om å orientere Studentparlamentet om anvendelsen av fullmakten. 113 
Orientering fra tidligere leder er mottatt av arbeidsutvalget om enkelte av utgiftene, og ligger 114 
vedlagt. Arbeidsutvalget har ikke mottatt en redegjørelse for utgifter med bilagsnummer 43 115 
og 44. 116 
 117 
Det er sittende leders oppfatning at sommerfullmakt ikke burde blitt anvendt til flere av disse 118 
utgiftene, slik som to ulike kjøp ved Tromsø og Bodø lufthavn med tre timers mellomrom. 119 
Det er også uheldig at flere av transaksjonene er gjennomført med bruk av firmakort. 120 
 121 
Del 3: Anvendelse av sommerfullmakt: Reisekostnad 122 
Studentparlamentet har også under sommerfullmakten hatt en uforholdsmessig høy økning i 123 
reisekostnader. Disse fordeler seg slik: 124 
 125 
Bokføringsdato Tekst Utbetalt til Beløp Bilag 
22.06.22 Reise, Erling Trones Erling Trones 366,00 36 
22.06.22 Hotel Oslo, Martin Søby, Erling 

Trones, Tobias Hjermann, 
Alexander Pusceddu og Kristian 
Stave 

Erling Trones 9 855,00 37 

22.06.22 Reise Tromsø-Oslo Erling Trones 9 934,00 38 
29.06.22 Fly Oslo-Tromsø, Tobias Hjermann Tobias Hjermann 1 499,00 42 
29.06.22 Buss 12stk mnd-billett, Tobias 

Hjermann 
Tobias Hjermann 2 400,00 42 

30.06.22 Reise, Tobias Hjermann Belastet 
firmakort 

210,00 47 

 126 
Ettersom at sommerfullmakten er brukt av leder og nestleder på tidspunktet for å gjennomføre 127 
utbetalingene, er disse bedt om å orientere Studentparlamentet om anvendelsen av fullmakten. 128 
Orienteringen er mottatt av arbeidsutvalget, og ligger vedlagt. 129 
 130 
Utgifter på kr. 9 855 og 9 934 ble brukt til å dekke utgifter på deltakelse på Norsk 131 
Studentorganisasjon sin årlige sommerfest i Oslo. Festen er ikke en del av et faglig opplegg, 132 
men snarere en sosial begivenhet for studentpolitikere som ønsker å treffes. Det er ikke vanlig 133 
praksis i de andre studentdemokratiene tilknyttet NSO å dekke utgifter for deltakelse på denne 134 
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festen. Organisasjonskonsulenten deltok ikke på festen, da det heller ikke er praksis at 135 
organisasjonskonsulenter deltar på slike arrangementer.  136 
 137 
Del 3: Anvendelse av sommerfullmakt: Mobiltelefon ansatte 138 
Sommerfullmakten har også blitt anvendt til å dekke private mobilregninger for leder for 139 
perioden juli 2021 til juni 2022. Dette summerer seg til kr. 6 126. Ettersom at 140 
sommerfullmakten er brukt av nestleder på tidspunktet for å gjennomføre utbetalingen, er han 141 
bedt å orientere Studentparlamentet om anvendelsen av fullmakten. Arbeidsutvalget har ikke 142 
mottatt en slik orientering. 143 
 144 
Anvendelse av sommerfullmakt: Leie datasystemer 145 
Sommerfullmakten har blitt brukt til å dekke private kostnader på kr. 366 for leder til 146 
«Canva», et datasystem for utvikling av grafikk. Studentparlamentet har også kjøpt 147 
årsabonnement hos Squarespace, et verktøy for utvikling av nettsider. Studentparlamentet har 148 
allerede tilgang til slike verktøy gjennom UiT, og ettersom at sommerfullmakten er anvendt 149 
av nestleder til å gjøre utbetalingen, er han bedt om å orientere Studentparlamentet om 150 
anvendelsen av den. Arbeidsutvalget har ikke mottatt en slik orientering. 151 
 152 
Del 3: Annen anvendelse av sommerfullmakt 153 
En forespørsel om utbetaling av ekstra honorarer (bonus) med bakgrunn i sommerfullmakten 154 
ble etterspurt til samskipnaden i juni. Kravet ble ikke imøtegått av samskipnaden. Ettersom at 155 
sommerfullmakten er brukt av leder tidspunktet for å gjennomføre utbetalingen, er han bedt 156 
om å orientere Studentparlamentet om anvendelsen av fullmakten. Arbeidsutvalget har ikke 157 
mottatt en slik orientering. 158 
 159 
Del 3: Anvendelse av sommerfullmakt: Kjøp på kort 160 
Studentparlamentets firmakort ble brukt 1. juli på Bastard Burgers Torggata, Oslo. Beløpet 161 
som ble trukket, var kr. 373. Ettersom at firmakortet ble brukt av tidligere leder, er han bedt 162 
om å orientere Studentparlamentet om anvendelsen av det. Arbeidsutvalget har ikke mottatt 163 
en slik orientering. 164 
 165 
Det er sittende leders oppfattelse at firmakortet under ingen omstendigheter skal benyttes uten 166 
uttrykkelig tillatelse fra leder eller organisasjonskonsulent. 167 
 168 
Del 3: Anvendelse av sommerfullmakt: Avspark 2022 169 
I tråd med tidligere (prepandemiske) perioder, ønsker arbeidsutvalget at det årlige møtet 170 
Studentparlamentet avholder utenfor Tromsø, legges til Vollan Gjestestue. Sommerfullmakten 171 
er her anvendt til å bestille kost og losji for Studentparlamentets deltakere på avsparket. 172 
Gjestelisten teller 44 deltakere i skrivende stund, og det det er gjort reservasjoner for 44 173 
gjester i juni. Noen av disse gjestene vil få dekket sine utgifter gjennom campustingene. 174 
Tilbudet gitt gjennom Vollan Gjestestue, er på kr. 143 816 for 44 gjester med kost og losji.  175 
 176 
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Del 4: Nye rutiner for økonomistyring 177 
For å forhindre urettmessige krav blir utbetalt, samt sørge for at utgifter fortløpende blir 178 
bokført, har leder og organisasjonskonsulenten satt ned nye rutiner for kvalitetssikring. Disse 179 
innebærer at: 180 

‐ Intet krav vil imøtekommes før både leder og organisasjonskonsulenten har kontrollert 181 
dets legitimitet, med unntak av faste lønnskostnader. 182 

‐ Intet krav vil imøtekommes før alt av nødvendig dokumentasjon er 183 
Studentparlamentet i hende 184 

‐ Intet krav som ikke på forhånd er enten godkjent eller avklart med 185 
organisasjonskonsulenten vil utbetales. 186 

‐ Krav som er foreldet vil ikke imøtekommes 187 
‐ Firmakortet vil ikke tilgjengeliggjøres for andre enn leder og organisasjonskonsulent, 188 

og skal ikke normalt ikke benyttes  189 
‐ Det gjennomføres ukentlige økonomimøter mellom leder og organisasjonskonsulent 190 
‐ Det gjennomføres månedlige økonomimøter mellom leder, organisasjonskonsulent og 191 

økonomikonsulent hos samskipnaden. 192 
 193 
Som ledd i å bedre økonomistyringen, samt gjøre nødvendige korrigeringer av dagens 194 
retningslinjer, har arbeidsutvalget foreslått en rekke endringer i økonomireglementet. Disse 195 
endringene håper vi i større grad vil ansvarliggjøre de som disponerer Studentparlamentets 196 
midler, samtidig som det gjennom effektivisering av Studentparlamentets økonomiske 197 
disposisjoner vil åpne opp for å bruke mer av midlene fra Studentparlamentet på studenter og 198 
studenttiltak.  199 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Vedlegg 9: Orientering ferdigstilling av nettside 
2. Vedlegg 10: Orientering Sommerfullmakt 

 
 
Forslag til vedtak: 

 Studentparlamentet ser seg orientert med status på organisasjonens økonomi 
 
Innstilling fra arbeidsutvalget: Det foreligger ingen innstilling fra arbeidsutvalget 
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SAK 14-22/23 Godkjenning oppnevning Digital Tjenesteleveranse 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Arbeidsutvalget oppnevnte 01.08.2022 Robin Johansen til studentrepresentant i 1 

styringsgruppen Digital tjenesteleveranse. 2 

 3 

Digital tjenesteleveranse (DTL) er styringsgruppe for IT avdelingens tjenestelinjer og har 4 

ansvar for porteføljestyring av digitale tjenester til kjernevirksomheten.   5 

 6 

• DTL skal lede tjenestelinjediskusjoner med interessenter/kjernevirksomheten og sikre 7 

at tjenestelinjer ikke leverer tjenester i isolasjon (motvirke potensiell 8 

siloproblematikk).   9 

• DTL skal prioriterer oppgaver i tjenestelinjene og tildeling av investeringsmidler og 10 

ressurser i henhold til UiT's strategier og Veikart for Avdeling for IT (Mandat for DTL 11 

vedtatt 30.09.2020).  12 

 13 

Styringsgruppen hadde frist for oppnevning av studentrepresentant før første møte 14 

17.08.2022. 15 

 16 

I henhold til Reglement for Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet §7-2 17 

Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg har arbeidsutvalget oppnevnt representanten 18 

midlertidig og legger nå dette frem for Studentparlamentet. 19 

 20 

 

Forslag til vedtak: 

• Robin Johansen oppnevnes som studentrepresentant til Digital Tjenesteleveranse med 

funksjonstid frem til 31.07.23. 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak. 
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SAK 15-22/23 Oppnevning til High North Academy 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Arbeidsutvalget oppnevnte 16.08.2022 Robin Johansen til studentrepresentant i 1 

styringsgruppen High North Academy. 2 

 3 

High North Academy er Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiTs) program 4 

for transversale/generiske ferdigheter. HNA er et tilbud til alle ph.d studenter, uavhengig av 5 

fakultetstilknytning, og skal gi UiTs ph.d.-studenter generiske ferdigheter som gjør dem 6 

konkurransedyktige og fremmer karrieremuligheter, både innenfor og utenfor akademia. 7 

 8 

Styringsgruppen hadde frist for oppnevning av studentrepresentant 01.09.2022. 9 

 10 

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

Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg har arbeidsutvalget oppnevnt representanten 12 

midlertidig og legger nå dette frem for Studentparlamentet. 13 

 14 

 

Forslag til vedtak: 

• Robin Johansen oppnevnes som studentrepresentant til styringsgruppen High North 

Academy med funksjonstid frem til 31.07.23. 

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak. 
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SAK 16-22/23 Godkjenning oppnevning ressursteam 

Førsteårsopplevelsen 
 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Arbeidsutvalget oppnevnte 22.08.2022 Nora Frøen og Jonas Toft til studentrepresentanter i 1 

ressursteam Førsteårsopplevelsen  2 

 3 

Ressursteam Førsteårsopplevelsen er et team som samarbeider og jobber på et overordnet 4 

nivå, og som skal være en ressurs for det helhetlige arbeidet for studentene ved UiT. 5 

Ressursteamet skal jobbe aktivt for å styrke det tverrfakultære samarbeidet blant annet 6 

innenfor studieadministrasjon, mottak og oppfølging av studenter gjennom hele studieløpet, 7 

med spesielt søkelys på studentenes første studieår. Målet er å bidra til kompetanseheving og 8 

skape engasjement, legge til rette for kompetansedeling og bedre koordinering av aktiviteter 9 

og tiltak. Ressursteamet består av ansatte ved UiT, Samskipnaden og studentrepresentanter. 10 

 11 

Nora Frøen og Jonas Toft var begge etterspurt av teamleder. Ressursteamet har arbeidsmøter 12 

hver tredje uke (torsdag) og som vil bidra med engasjement og arbeidsinnsats på aktiviteter 13 

som teamet igangsetter. Dette er ikke et formelt utvalg, så det er ikke honorering. 14 

 15 

Ressursteamet hadde frist for oppnevning av studentrepresentant før første møte 25.08.2022. 16 

 17 

I henhold til Reglement for Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet §7-2 18 

Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg har arbeidsutvalget oppnevnt representanten 19 

midlertidig og legger nå dette frem for Studentparlamentet. 20 

 21 

 

Forslag til vedtak: 

• Nora Frøen og Jonas Toft oppnevnes som studentrepresentant til ressursteam 

Førsteårsopplevelsen med virketid tilsvarende ressursteam varighet  

 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak. 
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SAK 17-22/23 Studentparlamentets arbeidsprogram 2022/2023 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Arbeidsprogrammet legger føringer for hva Studentparlamentet og arbeidsutvalget skal jobbe 1 

med denne perioden.  2 

 3 

Se vedlegg for arbeidsutvalget sitt forslag til arbeidsprogram. 4 

Arbeidsprogrammet vil bli presentert av arbeidsutvalget under parlamentsmøtet.  5 

 6 

 7 

Vedlegg:  

Vedlegg 5 Forslag til arbeidsprogram 2022/2023  

 

Forslag til vedtak:  

Arbeidsprogrammet vedtas 

 

 

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

vedtak. 
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SAK 18-22/23 Møteplan for høst 2022 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Arbeidsutvalget foreslår følgende plan for Studentparlamentet semesteret H2022 bestående av 1 

3 parlamentsmøter og én juleavslutning. 2 

 

 Dato: Merknad: 

SPM2 Torsdag 20. Oktober  

SPM3 Torsdag 17. November Høstfordeling 

SPM4 Fredag 9. Desember Juleavslutning 

 

Forslag til vedtak:  

• Møteplanen vedtas slik den foreligger 

 

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

vedtak. 
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SAK 19-22/23 Studentparlamentets budsjett 22/23 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM1 
Ansvarlig: Leder/arbeidsutvalget 
Sakstype: Vedtak 

 
 

Studentparlamentet skal vedta hvordan organisasjonens midler skal disponeres. Budsjettet er 1 
adskilt fra semesteravgiftsmidlene med Studentparlamentets prosess og innstilling på hvordan 2 
de skal disponeres. 3 
 4 
Leder har sammen med organisasjonskonsulent og økonomikonsulent i Samskipnaden 5 
arbeidet med nye føringer for budsjettering og regnskapsføring, som har ledet til forslag til 6 
budsjett for 2022/2023.  7 
 8 
UiT opererer med et regnskapsår som følger kalenderåret, mens Studentparlamentet operer 9 
med et regnskapsår fra juli til juni for å følge perioden til Studentparlamentet. Tilskuddet fra 10 
UiT gis per kalenderår, men deles opp i to like terminer. Tilskuddet for 2023 er basert på 11 
tidligere års tilskudd av full søkersum. 12 
 13 
Budsjettet legger opp til et mindreforbruk for perioden på kr. 1 057 961. Studentparlamentet 14 
oppmuntres til å gjennom perioden komme med forslag til prosjekter og strategiske satsninger 15 
som kan ta del i budsjettet under revidering av dette. 16 
 17 
Studentparlamentet har gått over til et nytt regnskapssystem, som gjør at de tidligere postene 18 
brukt i Studentparlamentets budsjetter, ikke lengre kan benyttes. Budsjetter for Campusting er 19 
ikke ført inn i Studentparlamentets budsjetter, da disse ikke faller under Studentparlamentets 20 
myndighet. Det samme gjelder prosjektet Ansvarsfull, som administreres gjennom 21 
Samskipnaden. 22 
  23 
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Noter: 24 
 25 
3452 - Driftstilskudd UiT 26 
Driftstilskuddet er basert på halve beløpet Studentparlamentet ble tildelt for kalenderåret 2022 27 
(kr. 3 540 000), og halve beløpet Studentparlamentet har søkt om for kalenderåret 2023 (kr. 3 28 
540 000). Tilskuddene innvilget eller søkt om for Campusting Harstad og Campusting 29 
Finnmark er ikke inkludert i driftsinntekter for Studentparlamentet, da disse midlene er 30 
øremerket de ulike Campusting. 31 
 32 
5100 - Lønn til ansatte 33 
3 AU-medlemmer godtgjort for 10,5 måneder etter lønnstrinn 22 (kr. 330 900), 1 medlem 34 
godtgjort for 12 måneder etter lønnstrinn 22 og 1 medlem godtgjort for 12 måneder etter 35 
lønnstrinn 24 (kr 338 800). 36 
 37 
5171 - Komitéhonorar uten feriepenger 38 
Godtgjørelse for møteleder og kontrollkomité. 39 
Utgangspunkt for beregning, er ti møter á 3,5 timer. 40 
 41 
5915 - Opplæring, kurs ansatte 42 
Overlapp for arbeidsutvalget 43 
 44 
5990 - Annen personalkostnad 45 
Julebord/sommeravslutning, øvrige personalkostnader 46 
 47 
6701 - Honorar revisjon 48 
Pris for revisortjenester for regnskap 20/21 (kr. 54 000) og 21/22 (estimert kr. 35 000) 49 
 50 
7701 - Seminar -Styret, ledelsen, fag 51 
Alle kostnader i forbindelse med avspark, eks. kost, losji, reise 52 
 
Vedlegg: 

1. Vedlegg 8: Budsjett 2223 
 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til budsjett for perioden 2022/2023 vedtas slik det foreligger. 
 
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på at forslag til vedtak vedtas. 
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SAK 20-22/23 Revidering av forretningsorden 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: 09.09.22 – 11.09.22 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
Sakstype: Vedtak 

 
 

Forretningsorden regulerer hvordan møtene i studentparlamentet gjennomføres. 1 
 2 
Følgende paragrafer foreslås endret er § 2-1, § 2-4, § 3-1 og § 3-2 3 
 4 
 5 

Forslag nr. 
1 
 

Redaksjonelt 
Ja 

Paragraf nr. 
§ 2-1. 

Linje nr. 
12-15 

Forslagstiller: 
AU 

 
Opprinnelig tekst: 
Fullstendige sakspapirer og orienteringer fra Arbeidsutvalget sendes ut 7 døgn før møtet. 
Innkalling og referater skal opplastes til nettside. Innkalling skal sendes ut til maillisten for 
Studentparlamentet, som inkluderer representanter og de som har meldt seg opp til listen. 
Endring: 
Endrer referater til protokoller 
Ny tekst: 
Fullstendige sakspapirer og orienteringer fra Arbeidsutvalget sendes ut 7 døgn før møtet. 
Innkalling og protokoller skal opplastes til nettside. Innkalling skal sendes ut til maillisten 
for Studentparlamentet, som inkluderer representanter og de som har meldt seg opp til 
listen. 

Forslagstillers begrunnelse: 
Det skrives protokoller ikke referater fra parlamentsmøtene.  
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Vurdering vil fremlegges på Studentparlamentsmøtet 

  6 
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 7 
Forslag nr. 

2 
 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
§ 2-4 

Linje nr. 
31-40 

Forslagstiller: 
AU 

 
Opprinnelig tekst: 

 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Godkjenning av referat fra siste Studentparlamentsmøte 
 Skriftlig orientering fra Arbeidsutvalget og studentrepresentantene i 

Universitetsstyret og styret i de tilknyttede studentsamskipnader. 
 Arbeidsutvalget gir under orientering en kort redegjørelse for de mest sentrale 

sakene opp mot neste møte i Studentparlamentet og alle vedtak fattet i 
Arbeidsutvalget. 

 Studentparlamentets øvrige tillitsvalgte og komiteer orienterer ved behov eller 
forespørsel fra Arbeidsutvalget, Kontroll- og organisasjonskomiteen eller 
Studentparlamentet. 

Endring: 
Fjerner punkt om «Arbeidsutvalget gir under orientering en kort redegjørelse for de mest 
sentrale sakene opp mot neste møte i Studentparlamentet og alle vedtak fattet i 
Arbeidsutvalget.» 
 
Endrer referater til protokoller 
 
Endrer …og styret i de tilknyttede studentsamskipnader til …og Norges arktiske 
studentsamskipnad sitt styre. 
 
Ny tekst: 

 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Godkjenning av protokoll fra siste parlamentsmøte 
 Skriftlig orientering fra Arbeidsutvalget og studentrepresentantene i 

Universitetsstyret og Norges arktiske studentsamskipnad sitt styre. 
 Studentparlamentets øvrige tillitsvalgte og komiteer orienterer ved behov eller 

forespørsel fra Arbeidsutvalget, Kontroll- og organisasjonskomiteen eller 
Studentparlamentet. 

Forslagstillers begrunnelse: 
 
«Arbeidsutvalget gir under orientering en kort redegjørelse for de mest sentrale sakene opp 
mot neste møte i Studentparlamentet og alle vedtak fattet i Arbeidsutvalget.» Dette vil føre 
til at arbeidsutvalget må lukke relativt mange flere saker på AU-møtene. Dette har heller 
ikke blitt gjennomført av det man kjenner til. 
 
Redaksjonelle endinger om protokoller og NAS 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Vurdering vil fremlegges på Studentparlamentsmøtet 

 8 
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Forslag nr. 
3 
 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
§ § 3-1 og 3-2 

Linje nr. 
44-60 

Forslagstiller: 
AU 

 
Opprinnelig tekst: 
 
§ 3-1 Studentparlamentets observatører med tale- og forslagsrett: 

 Studentrepresentanter i Studentsamskipnaden i Tromsøs styre 
 Den norsk studentorganisasjonens Arbeidsutvalg 
 Ledere, eller deres stedfortreder, av campustingene 
 Ledere, eller deres stedfortreder, av studentutvalgene 
 Studentrepresentanter i styrer og utvalg valgt eller oppnevnt av Studentparlamentet. 
 Ledere av SAIH og ISU, eller deres stedfortredere. Dette gjelder både ledere i de 

nasjonale og lokale organisasjonene. 

§ 3-2 Observatører med talerett 
 Rektor, direktør eller dens stedfortreder ved UiT 
 Direktør eller dens stedfortreder, i studentsamskipnadene som er tilknyttet UiT 

Endring: 
Endrer «Studentrepresentanter i Studentsamskipnaden i Tromsøs styre» til 
«Studentrepresentanter i Norges arktiske studentsamskipnad sitt styre» 

Legger til punkt at Studentrepresentanter i UiTs universitetstyret under § 3-1. 
Stryker punktene om «Den norsk studentorganisasjonens Arbeidsutvalg», 
«Studentrepresentanter i styrer og utvalg valgt eller oppnevnt av Studentparlamentet» og 
«Ledere av SAIH og ISU, eller deres stedfortredere. Dette gjelder både ledere i de 
nasjonale og lokale organisasjonene» under § 3-1. 

Legger til punktene; «Arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjonen og SAIH» 
«Leder av SAIH Tromsø eller deres stedfortredere» og «Ledere av ISU og ESN eller deres 
stedfortredere. Dette gjelder både ledere i de nasjonale og lokale organisasjonene» under 
§3-2. 
 
Ny tekst: 

 § 3-1. Studentparlamentets observatører med tale- og forslagsrett: 
 Studentrepresentanter i Norges arktiske studentsamskipnad sitt styre 
 Studentrepresentanter i UiTs universitetstyret 
 Ledere, eller deres stedfortreder, av campustingene 
 Ledere, eller deres stedfortreder, av studentutvalgene 

 
 § 3-2 Observatører med talerett 
 Rektor, direktør eller dens stedfortreder ved UiT 
 Direktør eller dens stedfortreder i Norges arktiske studentsamskipnad. 
 Arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjonen og SAIH. 
 Leder av SAIH Tromsø eller deres stedfortredere. 
 Ledere av ISU og ESN eller deres stedfortredere. Dette gjelder både ledere i de 

nasjonale og lokale organisasjonene. 
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Forslagstillers begrunnelse: 
Arbeidsutvalget føler alt for mange har forslagsrett i Studentparlamentet og foreslår at disse 
bare har talerett på parlamentsmøter. 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Vurdering vil fremlegges på Studentparlamentsmøtet 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
Vedlegg: 

 Vedlegg 2: Forretningsorden for Studentparlamentet UiT 2022 med linjenummer 
 
Forslag til vedtak: 

 Forretningsorden vedtas med de vedtatte forslag til endringer som framkom i møtet 
 
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på å vedta forslagene 
til vedtak. 
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SAK 21-22/23 Valg av vara til Læringsmiljøutvalget (LMU) 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Læringsmiljøutvalget skal bestå av til sammen 12 representanter, hvorav seks skal være 1 

studentrepresentanter. Tre av representantene velges fra campusene Finnmark, Harstad og 2 

Narvik. De resterende tre representantene velges av Studentparlamentet. 3 

  4 

På konstituerende møte ble to av Studentparlamentets plasser valgt. En av de ble valgt med en 5 

funksjons tid på et år den andre med en funksjonstid på to år. 6 

Den tredje plassen av Studentparlamentets plasser ble valgt på konstituerende møte 2021 med 7 

funksjonstid på to år. 8 

 9 

UiT har bedt om at representanter til læringsmiljøutvalget skal være i hende innen utgangen 10 

av mai. Av den grunn velges Studentparlamentets studentrepresentanter til 11 

læringsmiljøutvalget på konstituerende møte, heller enn på første møte på høstsemesteret. 12 

  13 

Det ble ikke valgt varaer på konstituerende møte, noe læringsmiljøutvalget i etterkant har 14 

etterspurt. 15 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet oppnevner Robin Johansen til vararepresentant i 

læringsmiljøutvalget, for funksjonstid på 2 år. 

 

• Studentparlamentet oppnevner [person 2] til vararepresentant i læringsmiljøutvalget, 

for funksjonstid på 1 år. 
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SAK 22-2223 Valg til strategisk utdanningsutvalg 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

25.08.2022 brukte «§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg» for haste oppnevne 1 

Robin Johansen og Daniel Masvik for møte i utvalget 26.08.2022. 2 

 3 

Strategisk utdanningsutvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker 4 

innen utdanningsvirksomheten og skal bidra til å koordinere utdanningsrelaterte aktiviteter på 5 

tvers av organisasjonen. Strategisk utdanningsutvalg har det siste året blant annet jobbet med 6 

digitalisering av undervisning og eksamen, fleksibel utdanning og studiekvalitet.  7 

 8 

Studentparlamentet skal velge to faste representanter og to varaer til Strategisk 9 

utdanningsutvalg ved UiT, med funksjonstid fra 30.08.2022 til 31.07.2023 10 

 11 

Arbeidsutvalget foreslår at den ene av plassene tilgodeses utdanningspolitisk ansvarlig i 12 

arbeidsutvalget. Utvalgets mandat samsvarer i stor grad med utdanningspolitisk ansvarlig sine 13 

arbeidsoppgaver. 14 

 15 

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv. 16 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet velger Robin Johansen og [person 2] til studentrepresentanter i 

forskningsstrategisk utvalg, med [person 3] og [person 4] som vararepresentanter. 
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SAK 23-2223 Valg til forskningsstrategisk utvalg 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

29.08.2022 brukte «§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg» for haste-oppnevne 1 

Robin Johansen og Daniel Masvik for møte i utvalget 30.08.2022. 2 

 3 

Forskningsstrategisk utvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker 4 

innen forskning og forskerutdanning, og skal bidra til å koordinere forskningsrelaterte 5 

aktiviteter på tvers av organisasjonen. 6 

 7 

Studentparlamentet skal oppnevne en representant til Forskningsstrategisk utvalg ved UiT, 8 

med funksjonstid fra 30.08.2022 – 31.07.2023. 9 

 10 

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv. 11 

 12 

Arbeidsutvalget foreslår at den ene av plassene tilgodeses forskningspolitisk ansvarlig i 13 

arbeidsutvalget. Utvalgets mandat samsvarer i stor grad med forskningspolitisk ansvarlig sine 14 

arbeidsoppgaver. 15 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet velger Robin Johansen og [person 2] til studentrepresentanter i 

forskningsstrategisk utvalg, med [person 3] og [person 4] som vararepresentanter. 
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SAK 24-2223 Valg til likestilling- og mangfoldutvalget 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

22.08.2022 ble «§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg» benyttet for å haste-1 

oppnevne Fredrik Askim og Nora Frøen for møte i utvalget 02.09.2022. 2 

 3 

Likestilling- og mangfoldutvalget har mandat som et rådgivende organ for 4 

universitetsledelsen, og er nedfelt i «Plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i 5 

Tromsø 2015 – 2020».  6 

 7 

Studentparlamentet skal velge to personer til likestillingsutvalget, med funksjonstid fra 8 

30.08.22 til 31.07.2023. 9 

 10 

Utvalget jobber med likestillingsproblematikk på universitetet, og jobber for at «UiT skal 11 

være en institusjon med en bevisst holdning til betydningen av kjønn og en institusjon, der 12 

kjønnsperspektivet både i teori og praksis er en fullt ut integrert del av all virksomhet. UiT 13 

skal fremme en bedriftskultur og et arbeidsmiljø som inkluderer og ivaretar og verdsetter 14 

begge kjønn på lik linje. UiT skal utforme strategier for forskning, undervisning og studier 15 

som gir lik mulighet for begge kjønn til å bidra med sine kunnskaper og erfaringer og utvikle 16 

sitt potensial. Institusjonen skal etablere rekrutteringsinsentiver som fremmer en god 17 

kjønnsfordeling i alle stillingskategorier innenfor universitetet.» 18 

 19 

Arbeidsutvalget foreslår at den ene av plassene tilgodeses likestillingspolitisk ansvarlig i 20 

arbeidsutvalget. Utvalgets mandat samsvarer i stor grad med likestillingspolitisk ansvarlig 21 

sine arbeidsoppgaver. 22 

 23 

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv. 24 

 

Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet velger Fredrik Askim og [person 2] som studentrepresentanter i 

likestilling- og mangfoldutvalget, med [person 3] og [person 4] som vara 

representanter. 
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SAK 25-2223 Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Studentparlamentet skal velge to studentrepresentanter til universitetets skikkethetsnemnd. 1 

Funksjonstid er fra 30.08.22 – 31.07.23. 2 

Skikkethetsnemnda er et organ som vurderer skikkethetssaker i de tilfeller hvor det er levert 3 

inn bekymringsmeldinger om studenters skikkethet til å utføre sitt fremtidige yrke. 4 

 5 

UiT sier selv: «Løpende vurdering av studentene vil foregå gjennom hele studiet og skal 6 

inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne 7 

fungere som lærer eller som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for 8 

barnehagebarns, elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, 9 

rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.» 10 

 11 

Utdrag fra Universitetets kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet:  12 

Etter reglene i lov om universiteter og høyskoler § 4-10 tredje ledd jf. forskrift om 13 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 6, har universitetsstyret oppnevnt en egen 14 

skikkethetsnemnd. Leder av nemnda skal være dekanen ved enten Det helsevitenskaplige 15 

fakultet, Det kunstfaglige fakultet eller Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og 16 

lærerutdanning. Videre består nemnda av en faglig studieleder for en av de aktuelle 17 

utdanningene, to representanter fra praksisfeltet, to vitenskaplige ansatte, to studenter og en 18 

ekstern juridisk representant med juridisk embetseksamen. 19 

 20 

Universitetets skikkethetsnemnd har ansvaret for:  21 

1 å behandle skikkethetssaker fremmet av institusjonsansvarlig  22 

2 å lage innstilling til universitetets klagenemnd i skikketetssaker.  23 

  24 

Studenter som skal sitte i skikkethetsnemnda må selv være oppmeldt på studier hvor det 25 

praktiseres skikkethetsvurdering. 26 

 27 

Etter oppfordring fra UiT skal begge kjønn være representert nemda. 28 

 29 

Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg. 30 
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Forslag til vedtak: 

• Studentparlamentet velger [person 1] som kvinnelig fast representant og [person 2] 

som kvinnelig vara representanter i skikkethetsnemnda. 

 

• Studentparlamentet velger [person 3] som mannlig fast representant og [person 4] som 

mannlig vara representanter i skikkethetsnemnda.  
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SAK 26-22/23 Valg til UiTs valgstyre 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

22.08.2022 brukte «§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg» for å hasteoppnevnte 1 

Jonas Toft for møte i utvalget 22.08.2022. 2 

 3 

I henhold til universitetets valgreglement §3.2 skal det være en studentrepresentant i UiTs 4 

valgstyre. Funksjonstid er 30.08.2022– 31.07.2023. 5 

 6 

Valgstyrets mandat er fastsatt i universitetets valgreglement §3.1 «Det oppnevnes et valgstyre 7 

på syv medlemmer til å administrere og forberede valgene. Valgstyret kan delegere oppgaver 8 

ved avviklingen av studentenes valg til et eget utvalg».  9 

 

Forslag til vedtak: 

Studentparlamentet velger Erling Petter Hæsken Trones fast representant til UiTs valgstyre, 

med [person 2] som vara representant. 
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SAK 27-2223 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for 

samiske studier 
 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Studentparlamentet skal velge én person til styret i senter for samiske studier. Funksjonstid er 1 

fra 30.08.22 – 31.07.23. 2 

 3 

Senter for samiske studier er organisert som et faglig senter på linje med instituttene ved 4 

HSL-fakultetet. Senter for samiske studier ivaretar oppgaver som skal styrke flerfaglig 5 

samisk- og urfolksrelatert forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av 6 

disse aktivitetene og øke rekrutteringen av studenter og forskere. Senteret har et omfattende 7 

nettverk av samarbeidsinstitusjoner utenfor UiT, lokalt, nasjonalt og globalt. 8 

 9 

Det har vært praksis at Samisk Studentforening (SSDN) har foreslått kandidat til SESAM-10 

styret, som arbeidsutvalget har innstilt på. Arbeidsutvalget har ikke mottatt kandidater fra 11 

SSDN i år, og har dermed ikke innstilt på kandidater i saken. 12 

 13 

Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg. 14 

 

Forslag til vedtak: 

Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i SESAM-styret. [Person 2] 

velges som vara representant. 
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SAK 28-2223 Valg til Semesteravgiftsfordelingskomité 

 

Til: Studentparlamentets representanter 

Møte: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Valg 

 

 

Studentparlamentet skal ifølge Reglement for Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske 1 

universitet §13.1 velge fire representanter og to vararepresentanter til komité for 2 

semesteravgiftsfordeling. Velferdsansvarlig er utvalgets leder og velges ikke. 3 

Studentparlamentets organisasjonskonsulent er utvalgets sekretær.  4 

 5 

Komitéen har innstillingsmyndighet i bevilgningssaker, og er ansvarlig for behandlingen av 6 

søknader i forbindelse med semesteravgiftsfordeling både på høst- og vårsemesteret, samt 7 

fortløpende søknader. Det må påregnes perioder med mye arbeid. 8 

 9 

Reglement for tildeling av støttemidler er tilgjengelig på Studentparlamentets hjemmesider. 10 

 11 

I henhold til §5.1 i studentparlamentets reglement skal ikke campus Harstad og campus 12 

Narvik omfattes av den semesteravgiftsfordelingen som gjøres av Studentparlamentet. 13 

Sedvane er at det ikke skal sitte studenter med tilhørighet til campus Harstad og campus 14 

Narvik i semesteravgiftsfordelingskomité. 15 

 16 

 

Forslag til vedtak: 

Studentparlamentet velger [person 1], [person 2], [person 3] og [person 4], med [person 5] og 

[person 6] som vara, som representanter til semesteravgiftsfordelingskomitéen 
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SAK 29-22/23 Studentuttalelse til NOKUT 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: 09.09.22 – 11.09.22 
Ansvarlig: Studentparlamentets Utdannings- og forskningsansvarlig, Robin Johansen 
Sakstype: Vedtak 

 
 

06.05.2022 ble Studentparlamentet som det øverste studentdemokratiet ved universitetet 1 
invitert til å komme med en skriftlig uttalelse til NOKUT om studenters perspektiv på 2 
kvalitetsarbeidet. Denne invitasjonen ble bekreftet av forrige arbeidsutvalg, uten at det ble 3 
jobbet aktivt med uttalelsen. Dessverre ble den også avglemt under overlapp, slik at det 4 
sittende arbeidsutvalget kun ved en tilfeldighet oppdaget at denne ikke var innsendt før 5 
sommeren.  6 
 7 
Arbeidsutvalget anser saken som særs uheldig, og er av den oppfatningen at det er viktig at 8 
studentenes stemme ved UiT blir hørt om et tema som angår oss alle. Derfor er det blitt satt 9 
mye ressurser siden dette ble oppdaget til å behandle saken på en god og fornuftig måte, slik 10 
at muligheten til å få frem studentenes synspunkter ikke står ubrukt. 11 
 12 
I utdraget fra forespørselen nedenfor kommer det frem hva NOKUT ønsker fra en slik 13 
uttalelse fra Studentparlamentet: 14 
«NOKUT ønsker en uttalelse om studentorganets perspektiver på UiTs kvalitetsarbeid. 15 
Uttalelsen må være forankret i studentorganet som helhet, og skal ikke ta for seg enkeltsaker. 16 
NOKUT kan bruke studentuttalelsen til å bekrefte opplysninger i den skriftlige 17 
dokumentasjonen fra institusjonen, og uttalelsen kan også bli et utgangspunkt for samtaler 18 
under institusjonsbesøket. Vi understreker at det er frivillig for studentorganet å gi en 19 
uttalelse til tilsynet, men ved å gi en slik uttalelse får dere mulighet til å belyse 20 
kvalitetsarbeidet fra et studentperspektiv.» 21 
 22 
Det er ønskelig at Studentparlamentets medlemmer bruker egne og eget nettverks erfaringer, 23 
og sender inn forslag til hva som skal være med i uttalelsen til utdanning@sp.uit.no. 24 
Arbeidsutvalget ser helst at forslagene er sendt inn før lørdag 10. september, slik at det er 25 
mulig å få presentert medlemmenes forslag til innhold foran Studentparlamentet. 26 
 27 
Arbeidsutvalget ønsker særlig innspill på områdene «Studenters generelle synspunkter på 28 
kvalitetsarbeidet ved UiT» og «Studenters opplevelse av medvirkning i kvalitetsarbeidet». 29 
NOKUT ønsker ikke at hver av disse seksjonene er på mer enn én side, så her ber vi om at 30 
Studentparlamentet tar dette til etterretning ved valg av innhold og volum. 31 
 32 

41



 03.09.2022 
   
  
  
 

2

Helt til sist en viktig presisering; Det studentene ved UiT er blitt spurt om en uttalelse på er 33 
det systematiske kvalitetsarbeidet ved UiT, ikke kvaliteten på studiene. Slike uttalelser bør 34 
derfor unngås. 35 
 36 
Uttalelsen må være NOKUT i hende senest innen 15. september 2022. 37 
 
Vedlegg: 

1. Vedlegg 3: Bestilling fra NOKUT 
2. Vedlegg 4: Studentuttalelse til periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet 

ved Norges arktiske universitet (UiT) 
 
 
Forslag til vedtak: 

 Uttalelsen vedtas med de eventuelle endringer som fremkommer gjennom 
Studentparlamentets behandling av uttalelsen 

 Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ikke inkludere forslag som faller utenfor NOKUTs 
bestilling til Studentparlamentet. 

 Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å sammensette en sammenhengende 
uttalelse på vegne av Studentparlamentet. 

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

42



 03.09.2022 
   
  
  
 

1

SAK 30-22/23 Revidering av økonomireglementet 

 
Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: 09.09.22 – 11.09.22 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
Sakstype: Vedtak 

 
 

Følgende paragrafer foreslås endret er §1, §2.1, §2.10, §3.4, §3.6, §6.2, §6.3, §7.1, §7.7 1 
 2 
 3 

Forslag nr. 
1 

 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
1 

Linje nr. 
11-12 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Opprinnelig tekst: 
Studentparlamentets økonomiske midler skal forvaltes på en måte som best mulig fremmer 
intensjonene i arbeidsutvalgets (AU) vedtatte arbeidsprogram. 
Endring: 
Endrer arbeidsutvalget til fremmer UiT-studenters interesser 
Ny tekst: 
Studentparlamentets økonomiske midler skal forvaltes på en måte som best mulig ivaretar 
og fremmer UiT-studenters interesser 
Forslagstillers begrunnelse: 
Midlene skal forvaltes for studentene ved UiT 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 4 
Forslag nr. 

2 
 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
2.1 

Linje nr. 
17-21 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Opprinnelig tekst: 
Studentparlamentet og Kontroll- og organisasjonskomiteen (KOK) skal følge med i AUs 
bruk av driftsmidler. Dette skjer ved at AU legger fram en fullstendig regnskapsrapport på 
første studentparlamentsmøte i høstsemesteret, og på første studentparlamentsmøte i 
vårsemesteret. Årsregnskap og revidert regnskap skal legges frem for studentparlamentet, 
med kommentarer fra organisasjonskonsulenten så snart revisor har levert sin rapport. 
Endring: 
Endrer hyppighet på rapportering og klarer opp i hva rapporteringen skal inneholde. 
Ny tekst: 
Studentparlamentet og Kontroll- og organisasjonskomiteen (KOK) skal følge med i 
Studentparlamentets bruk av midler. Dette skjer ved at Arbeidsutvalget fremlegger 
økonomirapport for hvert kvartal, med unntak av fjerde kvartal. 
Årsregnskap skal legges frem for Studentparlamentet så snart revisor har godkjent 
regnskapet, med eventuelle kommentarer fra organisasjonskonsulenten. 
Forslagstillers begrunnelse: 
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Fullstendig regnskapsrapport bør legges frem så snart den er klar. 
Arbeidsutvalget mener at det er mulig for Studentparlamentet å få fremlagt 
kvartalsrapporter dersom det opprettholdes god regnskapsskikk, og at kostnader blir 
fortløpende bokført. 
Kommentarer fra organisasjonskonsulenten bør kun gis dersom organisasjonskonsulenten 
har faktiske kommentarer. 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 5 
Forslag nr. 

3 
 

Redaksjonelt 
Ja 

Paragraf nr. 
2.3 

Linje nr. 
26-30 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Opprinnelig tekst: 
Studentparlamentets organisasjonskonsulent og leder har signaturrett hver for seg. 
Ingen andre enn leder og studentparlamentets administrasjon har anledning til å 
forplikte organisasjonen økonomisk. Dersom disse trer tilbake før periodens utløp, kan 
AU midlertidig gi andre signatur 
Endring: 
Presiserer hvem som innehar signaturrett 
Ny tekst: 
Studentparlamentets organisasjonskonsulent og leder av Studentparlamentet har 
signaturrett hver for seg. Ingen andre enn leder og studentparlamentets administrasjon 
har anledning til å forplikte organisasjonen økonomisk. Dersom disse trer tilbake før 
periodens utløp, kan AU midlertidig gi andre signatur.  
Forslagstillers begrunnelse: 
Det finnes eksempler på at andre enn leder har signert dokumenter uten å inneha 
signaturrett, og det er derfor ønskelig å ytterligere presisere hvem som har denne retten. 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 6 
 7 

Forslag nr. 
4 

 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
2.10 

Linje nr. 
55-60 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Opprinnelig tekst: 
Penger fra studentparlamentets driftskonto kan benyttes til alkoholenheter i sammenheng 
med måltider ved arrangementer. Mengden enheter skal da holdes innenfor rimelighetens 
grenser. Midlene skal ikke brukes til alkohol i noen andre sammenhenger. Dette gjelder 
ikke ved tildeling av gaver. 
Endring: 
Fjerner mulighet for å bruke Studentparlamentets midler på alkohol. 
Ny tekst: 
Studentparlamentets midler skal ikke brukes til dekke utgifter til alkohol, verken under 
måltider eller som gaver. 
Forslagstillers begrunnelse: 
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Studentparlamentets midler er bedre brukt til studentrettede formål enn rus. Ved 
anledninger hvor det serveres alkohol, vil det fremdeles våre mulig å drikke, men da ikke 
med bruk av felleskapets midler.  
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 8 
Forslag nr. 

5 
 

Redaksjonelt 
Ja 

Paragraf nr. 
3.4 

Linje nr. 
77-78 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Opprinnelig tekst: 
Leder og økonomiansvarlig er ansvarlige for å planlegge økonomien slik at organisasjonen 
til en hver tid er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. 
Endring: 
Endrer økonomiansvarlig til organisasjonskonsulent. 
Ny tekst: 
Leder av Studentparlamentet og organisasjonskonsulent er ansvarlige for å planlegge 
økonomien slik at organisasjonen til enhver tid er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. 
Forslagstillers begrunnelse: 
Begrepet «økonomiansvarlig» er også uheldig å bruke, da leder også er ansvarlig for 
organisasjonens økonomi. 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 9 
Forslag nr. 

6 
 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
3.6 

Linje nr. 
 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Tilleggsforslag: 
Alle kjøp av Studentparlamentet, skal normalt gjøres med faktura. 
Bedriftskort kan bruke i særlige tilfeller. 
Kun leder av Studentparlamentet og organisasjonskonsulenten har anledning til å bruke 
bedriftskortet. 
Forslagstillers begrunnelse: 
Bruk av faktura gjør det enklere å bokføre utgiftene, og fungerer som en 
kontrollmekanisme mot illegitime utbetalinger. 
Bedriftskortet bør ikke benyttes av andre enn de som er ansvarlige for å planlegge 
organisasjonens økonomi, samt har anledning til å forplikte organisasjonen økonomisk 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 10 
 11 

Forslag nr. 
7 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
6.2 

Linje nr. 
115-117 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Opprinnelig tekst: 
Ved reiser som foretas på studentparlamentets regning skal normalt billigste reisemåte 
benyttes. Hensynet til karbonavtrykk bør også vektlegges. Organisasjonskonsulenten kan 
innvilge reise med dyrere transportmidler i særskilte tilfeller. 
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Endring: 
Legger til bestemmelse om frist for bestilling. 
Ny tekst: 
Ved reiser som foretas på studentparlamentets regning skal normalt billigste reisemåte 
benyttes, og reisen skal derfor bestilles senest en uke før avreise. Hensynet til 
karbonavtrykk bør også vektlegges. Kun reise mellom studiested og arrangement dekkes. 
Organisasjonskonsulenten kan innvilge reise med dyrere transportmidler i særskilte tilfeller. 
Forslagstillers begrunnelse: 
Billigste reisevei blir dyrere desto nærmere avreisen, og arbeidsutvalget mener derfor at det 
er hensiktsmessig å sette en frist for bestilling på én uke før arrangementet. 
Reiser fra fritidsbolig, ferie og lignende, bør ikke dekkes av Studentparlamentet 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 
Dissens:  
Et mindretall av arbeidsutvalget ønsker ikke at forslaget vedtas. 

 12 
Forslag nr. 

8 
 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
6.3 

Linje nr. 
120-121 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Opprinnelig tekst: 
Dersom egen bil benyttes ved reisen, godtgjøres dette etter norsk studentorganisasjons 
regler for bilgodtgjørelse. 
Endring: 
Endrer henvisningen fra Norsk Studentorganisasjons regler til statens satser. 
Ny tekst: 
Dersom egen bil benyttes ved reisen, godtgjøres dette etter statens sats for 
kjøregodtgjørelse. 
Forslagstillers begrunnelse: 
NSO operer selv med statens sats for kjøregodtgjørelse. Det fremstår derfor for 
arbeidsutvalget som fornuftig å koble vårt eget reglement direkte mot statens satser 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 13 
Forslag nr. 

9 
 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
7.1 

Linje nr. 
133-136 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Opprinnelig tekst: 
Hele AU lønnes etter Lånekassens inntektsgrense for rentefritak. Leder og nestleder lønnes 
for 12 mnd og de to andre i AU lønnes for 10 mnd. 
Endring: 
Endrer sats for honorering, knytter denne opp mot statens lønnstabell og gir leder høyere 
honorar enn øvrige medlemmer av arbeidsutvalget  
Ny tekst: 
Leder av Studentparlamentet skal honoreres i tråd med lønnstrinn 24 i statens 
lønnsregulativ. Øvrige medlemmer av arbeidsutvalget honoreres i tråd med lønnstrinn 22 i 
statens lønnsregulativ. 
Leder og nestleder lønnes for 12 mnd og de to andre i AU lønnes for 10 mnd. 
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Forslagstillers begrunnelse: 
Da det ikke lenger er anledning for utbetaling av feriepenger, er det ønskelig å knytte 
godtgjørelsen opp mot et lønnstrinn som tilsvarer den tidligere godtgjørelsen inkludert 
feriepenger. Endringen fører til at medlemmer av arbeidsutvalget godtgjøres etter samme 
nivå som tidligere. 
Forslaget om å sette leders lønnstrinn to trinn over øvrige medlemmer, er foreslått for å 
reflektere leders ansvar og arbeidsmengde, sammenlignet med øvrige medlemmer av 
arbeidsutvalget. Dette er også praksis ved andre U5-universiteter, eks. UiO og NTNU . 
Dette er også henholdsvis 6 og 8 lønnstrinn under hva arbeidsutvalget i Norsk 
Studentorganisasjon godtgjøres, i tillegg til feriepenger. 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 
Dissens:  
Et mindretall av arbeidsutvalget ønsker ikke at forslaget vedtas. 

 14 
Forslag nr. 

10 
 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
7.2 

Linje nr. 
137-139 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Opprinnelig tekst: 
Honoraret gir grunnlag for opparbeidelse av feriepenger. 
Endring: 
Endrer sats for honorering, knytter denne opp mot statens lønnstabell og gir leder høyere 
honorar enn øvrige medlemmer av arbeidsutvalget  
Ny tekst: 
Honoraret gir ikke grunnlag for opparbeidelse av feriepenger. 
Forslagstillers begrunnelse: 
 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 15 
Forslag nr. 

11 
 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
7.6 

Linje nr. 
 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 
Tilleggsforslag: 
Alle medlemmer av arbeidsutvalget skal få dekke sine rentekostnader fra Lånekassen for 
tiden de har innehatt vervet etter at søknad om rentefritak er avslått fra Lånekassen. 
Forslagstillers begrunnelse: 
Studentparlamentets medlemmer av arbeidsutvalget har ikke tidligere blitt godtgjort under 
Lånekassens inntektsgrense for sletting av renter, og det har dermed løpt renter på 
studielånet under engasjementet. Arbeidsutvalget mener det er uheldig at et slikt 
engasjement skal fordyre studielån. 
Ordningen finnes også ved UiO 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 16 
Forslag nr. 

12a 
Redaksjonelt 

Nei 
Paragraf nr. 

7.7 
Linje nr. 

 
Forslagstiller: 

Arbeidsutvalget 
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Tilleggsforslag: 
Nye medlemmer av arbeidsutvalget kan, etter søknad, få dekket kostnader for flytting til og 
fra Tromsø dersom de studerer ved et annet studiested ved UiT. Kostnader for pakking, 
forsikring og installasjon av eiendeler dekkes ikke. Kostnadene dekkes med opptil en 
tredjedel av det månedlige godtgjørelsen. 
Forslagstillers begrunnelse: 
Som er Studentparlament ved et flercampusuniversitet, hviler på oss et ansvar på å 
tilrettelegge for at alle skal kunne delta, uavhengig av studiestedtilhørighet.  
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Kan vedtas 

 17 
 18 

Forslag nr. 
12b 

 

Redaksjonelt 
Nei 

Paragraf nr. 
§ 7.7 

Linje 
nr. 

 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

mindretalls 
 

Tilleggsforslag: 
Nye medlemmer av arbeidsutvalget kan få dekket kostnader for flytting til og fra Tromsø 
dersom de studerer ved et annet studiested ved UiT. Kostnader for pakking, forsikring og 
installasjon av eiendeler dekkes ikke.  
 
Kostnadene for flyttingen godkjennes og avtales med organisasjonskonsulenten og dekkes 
med opptil en tredjedel av det månedlige godtgjørelsen.  
 
Forslagstillers begrunnelse: 
Som er Studentparlament ved et flercampusuniversitet, hviler på oss et ansvar på å 
tilrettelegge for at alle skal kunne delta, uavhengig av studiestedtilhørighet. 
 
Forslag 12a definerer ikke nok om søknaden. 
 
Vurdering fra Kontroll- og organisasjonskomitéen:  
Vurderingen vil legges frem på møtet 

Dissens: 
Et mindretall av arbeidsutvalget ønsker å vedta forslag 12b til fordel til 12a 

 19 
Vedlegg: 

 Vedlegg 7: Økonomireglementet for Studentparlamentet UiT med linjenummer 
 
Forslag til vedtak: 

 Økonomireglementet vedtas med de vedtatte forslag til endringer som framkom i 
møtet 

 
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på å vedta forslagene 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: 09.09.22 – 11.09.22 

Ansvarlig: Arbeidsutvalget 

Sakstype: Vedtak 

 

 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet er studentparlamentet for alle studenter 1 

ved UiT, uavhengig av studentenes kulturelle og politiske identitet. Samtidig er det viktig at 2 

det øverste organet i studentdemokratiet ved UiT anerkjenner mangfoldet blant UiT sine 3 

studenter. 4 

 5 

På avspark 2021 vedtok Studentparlamentet å få fremmet navn på Kvensk, Lulesamisk og 6 

Sørsamisk for både «UiT Norges arktiske universitet» og «Studentparlamentet UiT Norges 7 

arktiske universitet».  8 

 9 

Studentparlamentet har fått flere positive tilbakemeldinger på at vi ønsker en offisiell 10 

oversettelse på parlamentet, og at vi ønsker å vedtektsfeste disse på lik linje med den 11 

Nordsamiske og engelske oversettelsen. Denne saken går helt klart i riktig retning for å bidra 12 

til økt likestilling, mangfold og inkludering på UiT Norges arktiske universitet.  13 

 14 

Etter at arbeidsutvalget hørte med Jørgen Fossland gir han følgende svar: «Dersom de 15 

oversettelsene dere har fått laget kun skal brukes i deres egne vedtekter og av SP i andre 16 

sammenhenger trenger dere derfor ikke noen godkjennelse fra UiT, men om dette skal ses på 17 

som forslag til offisielle oversettelser som også UiT skal benytte, må det altså avklares med 18 

rektor.» 19 

 20 

Ettersom at dette forslaget er endring i §1 Navn, må en eventuell endring stadfestes i 21 

påfølgende periode med absolutt 2/3 flertall, jamfør §15.2 Særlige endringer av reglement. 22 

Studentparlamentet fattet et slikt vedtak 11.06.21, og eventuell stadfesting i inneværende 23 

periode vil dermed vedtektsfeste forslaget. 24 

 25 

 

Vurdering fra kontroll- og organisasjonskomité: 

• Saken kan vedtas  
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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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