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Felles vedlegg for alle valgsaker: Retningslinjer for honorering av
studenter i verv ved UiT
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Universitetsstyret fastsatte i styresak 19/14 følgende retningslinjer for honorering av studenter
Studentrepresentanter honoreres etter medgått tid, basert på felles sats, og med de
forutsetninger som gjelder for statlig utvalgsgodtgjørelse
− Honorar settes til ltr. 35 i C-tabellen, som per i dag utgjør kr 170,70 per time
− Honorar gis for medgått møtetid og én time forberedelse per møtetime
− Samme timesats kan benyttes for arbeid utenom møter, når representanten utfører
oppgaver på vegne av styret eller utvalget
− Modellen skal benyttes for studentverv i fakultets-/avdelingsstyre, institutt-/senterstyre
og tilsettingsutvalg
− Modellen kan benyttes når studentrepresentanter deltar i andre råd og utvalg, som
programstyrer, tilsettingskomiteer, arbeidsgrupper mv.
− Hvert fakultet/avdeling skal administrere ordningen
Situasjonen nå er at den statlige timelønnstabellen er falt bort, men Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har angitt en metode for beregning, som er timelønn = (årslønnOU)/1950. Det innebærer kr 191 per time.
Ved spørsmål vedrørende honorering kan Arbeidsutvalget kontaktes på au@sp.uit.no
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§ 1 Innlending
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§ 1-1. Fravikelse
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I det enkelte tilfelle kan Studentparlamentet under sine møter fravike forretningsordenen
med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter. Dette kan ikke gjøres i
bevilgningssaker, vedtektssaker eller mistillitsforslag. Denne paragrafen kan heller ikke
fravikes.

Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i §14 i Reglement for
Studentparlamentet UiT.
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§ 2 Møter i Studentparlamentet
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§ 2-1 Innkalling
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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.
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§ 2-2 Rett til å melde saker
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Samtlige studenter som er semesterregistrert ved Universitetet i Tromsø – Norges
Arktiske Universitet har rett til å få satt opp saker på dagsorden. Arbeidsutvalget plikter
å sette saken på dagsorden innen rimelig tid
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§ 2-3 Innleveringsfrist

21
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Saker må være meldt til arbeidsutvalget absolutt senest 14 dager før møtet og
fullstendige sakspapirer må være innlevert Arbeidsutvalget 10 dager før sakspapirene
skal utsendes.
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Saker kan behandles under Eventuelt uten annen frist enn at saken varsles ved møtets
begynnelse. Behandling av slike saker er regulert av reglement for studenparlamentet
UiT Norges arktiske universitet, §9-7.
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§ 2-4 Utsettelse av sak
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Saker på dagsorden kan ved 2/3 flertall utsettes til ett senere møte. Saken skal normalt
sette sopp på det neste møte.
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§ 2-5 Faste saker på dagsorden
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Studentparlamentet holder minst fire møter hvert semester

•
•

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra siste Studentparlamentsmøte

3

11.05.2022

•
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•

•

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.
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§ 2-6 Tilstedeværelse
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Dersom representantene kommer etter at navneopprop er foretatt eller går før møtet er
hevet, skal dette meldes til møteledelsen
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§ 3 Møteplikt og -rett
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Ettersom Studentparlamentets møter normalt er åpne, har alle møterett.
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§ 3-1. Studentparlamentets observatører med tale- og forslagsrett:
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Studentparlamentets medlemmer har møteplikt. Ved forfall varsles Arbeidsutvalget,
Studentparlamentets organisasjonskonsulent og de valgte varamedlemmer som da har
møteplikt.

•
•
•
•
•
•

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
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§ 3-3 Personer uten tale- eller forslagsrett
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Studentparlamentet kan ved simpelt flertall vedta å gi en person tale- og/eller
forslagsrett for et bestemt angitt Studentparlamentsmøte, eller en bestemt sak under et
bestemt studentparlamentsmøte.
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§4 Debatt
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§ 4-1 Taletid

68

Forslagsstillerne gis 5 minutter taletid, før det åpnes for spørsmål.
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Innlegg til debatten gis 2 minutter taletid, med adgang til to replikker à 1 minutt og
svarreplikk à 1 minutt.
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Saksopplysning eller innledning til voteringsorden, dagsorden og forretningsorden gis 1
minutt taletid, uten adgang til replikk.
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Ved valg gis det 2 min taletid til valgtale
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§ 4-2 Streksetting

75
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Møteleder kan først sette strek etter en sak har blitt tilstrekkelig belyst. Strek kan
oppheves av representantene ved simpel flertall.
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§ 4-3 Protokolltilførsler

78

Protokolltilførsler må leveres skriftlig før møtet heves.
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§5 Votering

82
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Det skal alltid fremgå hvordan en representant har stemt, etter §10 i reglement for
Studentparlamentet, med unntak av personvalg. Hemmelig votering kan kun skje ved
kvalifisert 2/3 flertall
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§6 Habilitet

88
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Representanten er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse dersom:
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Ved vanlig votering benyttes håndsopprekking. Skriftlig votering skal benyttes dersom
minst én representant krever det.

Alle studentdemokratiets organer skal ta hensyn til Forvaltningsloven kapittel II. Om
ugildhet.

•
•

Representanten selv er part i saken når
En leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller
bedriftsforsamling for:
o En forening som er part i saken, eller
o Et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som
utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og
dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller
det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.
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Likeså er representanten inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til ens upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for en selv eller noen som en har nær
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av
en part.
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Habilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at ens tilknytning til saken
eller partene ikke vil kunne påvirke representantens standpunkt og verken offentlige
eller private interesser tilsier at representanten viker sete.
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En avgjør selv om man er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille, eller man ellers selv finner grunn til det skal man forelegge
spørsmålet KoK til foreløpig vurdering,
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I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
representant deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om habilitet for
flere representanter, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I
sistnevnte tilfelle skal alle møtende representanter delta.
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En representant skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre representanten
inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør vararepresentant eller annen stedfortreder
innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig
tidsspille eller kostnad
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Saksbehandler:
Åshild Kise
Saksbehandler: Åshild
Kise
Vår ref:
ref: 21/10243-12
21/10243-12
Vår
Vår
Vår dato:
dato: 06.05.2022
06.05.2022
Deres
Deres ref:
ref:
Deres
Deres dato:
dato:

Studentuttalelse
til periodisk
periodisk tilsyn
tilsyn med
det systematiske
Studentuttalelse til
med det
systematiske kvalitetsarbeidet
kvalitetsarbeidet
ved
arktiske universitet
ved Norges
Norges arktiske
universitet (UiT)
(UiT)
NOKUT fører
fører jevnlig
jevnlig tilsyn
tilsyn med
med det
det systematiske
systematiske kvalitetsarbeidet
kvalitetsarbeidet ved
ved alle
alle høyere
høyere utdanningsinstitusjoner
utdanningsinstitusjoner og
og
NOKUT
skal høsten
høsten 2022
2022 føre
føre tilsyn
tilsyn med
med kvalitetsarbeidet
kvalitetsarbeidet ved
ved UiT.
UiT. II den
den forbindelse
forbindelse inviterer
vi dere
dere som
som
skal
inviterer vi
universitetets
øverste studentdemokrati
å komme
universitetets øverste
studentdemokrati (heretter
(heretter kalt
kalt studentorganet)
studentorganet) til
til å
komme med
med en
en skriftlig
skriftlig uttalelse
uttalelse
til NOKUT
NOKUT om
om studentorganets
studentorganets perspektiv
perspektiv på
på kvalitetsarbeidet.
kvalitetsarbeidet.
til

Om tilsyn
tilsyn med
med kvalitetsarbeidet
Om
kvalitetsarbeidet

Tilsynet skal
kvalitetsarbeidet ved
Tilsynet
skal kontrollere
kontrollere at
at det
det systematiske
systematiske kvalitetsarbeidet
ved institusjonen
institusjonen tilfredsstiller
tilfredsstiller kravene
kravene ii
universitetuniversitet- og
og høyskoleloven,
høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften
studiekvalitetsforskriften og
og studietilsynsforskriften.
studietilsynsforskriften. NOKUT
NO KUT vil
vil oppnevne
oppnevne en
en
sakkyndig
kvalitetsarbeidet er
tilfredsstillende, eller
sakkyndig komité
komite som
som skal
skal vurdere
vurdere om
om kvalitetsarbeidet
er tilfredsstillende,
eller om
om det
det har
har enkelte
enkelte mangler
mangler
eller
gjøres på
eller vesentlige
vesentlige mangler.
mangler. Vurderingene
Vurderingene gjøres
på bakgrunn
bakgrunn av
av dokumentasjon
dokumentasjon fra
fra UiT
UiT og
og intervjuer
intervjuer med
med
personer
personer som
som har
har ansvar
ansvar ii institusjonens
institusjonens kvalitetsarbeid.
kvalitetsarbeid. Komiteen
Komiteen skriver
skriver sin
sin vurdering
vurdering ii en
en rapport
rapport som
som
danner
danner grunnlag
grunnlag for
for vedtak
vedtak ii NOKUTs
NOKUTs styre.
styre.
Om
Om studentuttalelsen
studentuttalelsen
NOKUT ønsker
uttalelse om
om studentorganets
studentorganets perspektiver
på UiTs
UiTs kvalitetsarbeid.
kvalitetsarbeid. Uttalelsen
Uttalelsen må
må være
være
NOKUT
ønsker en
en uttalelse
perspektiver på
forankret ii studentorganet
studentorganet som
som helhet,
helhet, og
og skal
skal ikke
ikke ta
ta for
for seg
seg enkeltsaker.
enkeltsaker. NOKUT
NO KUT kan
kan bruke
bruke studentuttalelsen
studentuttalelsen
forankret
til å
bekrefte opplysninger
opplysninger ii den
den skriftlige
skriftlige dokumentasjonen
dokumentasjonen fra
fra institusjonen,
og uttalelsen
uttalelsen kan
kan også
også bli
bli et
et
til
å bekrefte
institusjonen, og
utgangspunkt
gi
utgangspunkt for
for samtaler
samtaler under
under institusjonsbesøket.
institusjonsbesøket. Vi
Vi understreker
understreker at
at det
det er
er frivillig
frivillig for
for studentorganet
studentorganet å
å gi
en
uttalelse til
gi en
en uttalelse
til tilsynet,
tilsynet, men
men ved
ved å
å gi
en slik
slik uttalelse
uttalelse får
får dere
dere mulighet
mulighet til
til å
å belyse
belyse kvalitetsarbeidet
kvalitetsarbeidet fra
fra et
et
studentperspektiv.
studentperspektiv.
Praktisk
informasjon
Praktisk informasjon
Vi ønsker
at uttalelsen
uttalelsen følger
følger vedlagte
vedlagte mal.
mal. Vennligst
Vennligst benytt
benytt standard
standard skriftformat.
skriftformat.
Vi
ønsker at
15.
Uttalelsen skal
skal sendes
sendes til
til postmottak@nokut.no
postmottak@nokut.no,, med
med kopi
kopi til
til Ashild.kise@nokut.no
Ashild.kise@nokut.no senest
senest innen
Uttalelsen
innen 15.
september 2022.
2022.
september
§
Vi gjør
oppmerksom på
på at
at alle
alle dokumenter
dokumenter som
som NOKUT
NOKUT mottar
mottar som
som hovedregel
hovedregel er
er offentlige
offentlige jf.
jf. offentleglova
offentleglova §
Vi
gjør oppmerksom
3, og
og at
at studentuttalelsen
studentuttalelsen vil
vil bli
bli publisert
publisert på
på NOKUTs
NOKUTs offentlige
offentlige postjournal.
postjournal. Det
Det er
er derfor
derfor viktig
viktig at
at uttalelsen
uttalelsen
3,
ikke inneholder
inneholder noen
noen taushetsbelagte
taushetsbelagte opplysninger
opplysninger eller
sensitive personopplysninger.
Dersom uttalelsen
uttalelsen
ikke
eller sensitive
personopplysninger. Dersom

Nasjonalt organ
organ for
for kvalitet
utdanningen
Nasjonalt
kvalitet ii utdanningen
Postboks 578,
Lysaker |I Drammensveien
Drammensveien 288
288
Postboks
578, 1327
1327 Lysaker
postmottak@nokut.no |I tlf:
21 02
02 18
postmottak@nokut.no
tlf: 21
18 00
00
www.nokut.no
www.nokut.no
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likevel inneholder
inneholder opplysninger
opplysninger som
som dere
dere mener
mener må
må unntas
fra offentligheten,
offentligheten, må
må dere
dere vise
vise til
til den
den rettslige
rettslige
likevel
unntas fra
begrunnelsen for
for dette
dette når
når uttalelsen
uttalelsen sendes
sendes til
til NOKUT.
NOKUT. Det
Det er
er kun
kun enkeltopplysninger
enkeltopplysninger som
som ii så
så fall
fall kan
kan
begrunnelsen
unntas, og
og ikke
ikke hele
hele dokumentet.
dokumentet. NOKUT
NO KUT vil
vil gjøre
en selvstendig
selvstendig vurdering
vurdering av
av begrunnelsen
begrunnelsen og
og kan
kan ha
ha plikt
plikt til
unntas,
gjøre en
til
å
gi merinnsyn
merinnsyn selv
selv om
om det
det foreligger
foreligger et
et rettslig
rettslig grunnlag
for å
unnta opplysningene
opplysningene fra
fra offentligheten,
offentligheten, jf.
jf. offl.
offl. §
§
å gi
grunnlag for
å unnta
11.
11.

Vi
bekreftelse på
Vi ber
ber om
om at
at dere
dere sender
sender en
en bekreftelse
på at
at dere
dere har
har mottatt
mottatt dette
dette brevet
brevet til
til Åshild
Åshild Kise
Kise på
på epost
epost
ashild.kise@nokut.no
gjerne kontaktes
per e-post
telefon 92
09 92
ashild.kise@nokut.no .. Åshild
Åshild Kise
Kise kan
kan også
også gjerne
kontaktes per
e-post eller
eller telefon
92 09
92 80
80 dersom
dersom dere
dere
har spørsmål
spørsmål knyttet
knyttet til
til saken.
saken. Hvis
Hvis dere
ikke ønsker
sende en
en studentuttalelse
studentuttalelse til
til tilsynet,
tilsynet, ber
ber vi
vi om
om at
at dere
dere
har
dere ikke
ønsker åå sende
gir beskjed
til saksbehandler.
gir
beskjed om
om dette
dette til
saksbehandler.

Med vennlig
vennlig hilsen
hilsen
Med

Hege Brodahl
Brodahl
Hege
seksjonssjef
seksjonssjef

Åshild Kise
Kise
Åshild
seniorrådgiver
seniorrådgiver

Vedlegg:
Vedlegg:
M
a l for
for innsending
innsending av
av studentuttalelse
studentuttalelse
Mal

1.
l.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

Forside
med studentorganets
navn
F
orside med
studentorganets navn
Kort
om studentorganet
(størrelse, struktur
Kort informasjon
informasjon om
studentorganet (størrelse,
struktur etc.)
etc.) (ca.
(ca. 1l side)
side)
Studentenes
generelle synspunkter
synspunkter på
på kvalitetsarbeidet
(ca. 1l side)
Studentenes generelle
kvalitetsarbeidet ved
ved institusjonen
institusjonen (ca.
side)
Studentenes deltagelse
kvalitetsarbeidet (ca.
(ca. 1l side)
Studentenes
deltagelse ii kvalitetsarbeidet
side)
Studentenes
tilgang på
på informasjon
informasjon om
om resultater
resultater fra
fra kvalitetsarbeidet
(ca. 1l side)
side)
Studentenes tilgang
kvalitetsarbeidet (ca.
Studentenes
medvirkning ii kvalitetsarbeidet
kvalitetsarbeidet (ca.
Studentenes opplevelse
opplevelse av
av medvirkning
(ca. 1l side)
side)

Dokumentet er
er elektronisk
elektronisk signert.
signert.
Dokumentet

Nasjonalt organ
organ for
for kvalitet
utdanningen
Nasjonalt
kvalitet ii utdanningen
Postboks 578,
Lysaker |I Drammensveien
Drammensveien 288
288
Postboks
578, 1327
1327 Lysaker
postmottak@nokut.no |I tlf:
21 02
02 18
postmottak@nokut.no
tlf: 21
18 00
00
www.nokut.no
www.nokut.no
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Nasjonalt organ
organ for
for kvalitet
utdanningen
Nasjonalt
kvalitet ii utdanningen
Postboks 578,
Lysaker |I Drammensveien
Drammensveien 288
288
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578, 1327
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postmottak@nokut.no |I tlf:
21 02
02 18
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tlf: 21
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00
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Studentuttalelse til periodisk tilsyn med det systematiske
kvalitetsarbeidet ved Norges arktiske universitet (UiT)
1
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Om Studentparlamentet
Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved UiT – Norges Arktiske
Universitet. Saker som angår studentenes interesser ved universitetet blir behandlet i
Studentparlamentet, og det blir også fattet vedtak i slike saker. Dette kan gjelde saker som
omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiT, læringsmiljø, internasjonale studenter og
utveksling, men også saker som er mer fakultetsspesifikke kan behandles av
Studentparlamentet. Organet velger også studentrepresentanter til universitetsstyret,
samskipnadsstyret og diverse andre styringsorganer ved universitetet. I tillegg til dette
fordeler Studentparlamenter semesteravgiften til studentforeningene ved UiT.
Studentparlamentet består av 25 studenter valgt av sine medstudenter. Av disse blir 19 plasser
lyst ut i et listevalg der alle studenter ved UiT har stemmerett. I perioden 2022 – 2023 består
parlamentet av fem studentpolitiske lister. De siste 6 plassene er reservert henholdsvis campus
Finnmark, campus Narvik og campus Harstad med 2 plasser hver, dette for å sørge for at de
tre større campusene utenom Tromsø også får representasjon og påvirkningskraft på det
øverste studentpolitiske nivået.
Den daglige driften av Studentparlamentet er det Arbeidsutvalget som står for. Dette er også
organet som forbereder saker til Studentparlamentets møter, og som jobber for å få
gjennomslag for de sakene som Studentparlamentet har vedtatt. Mellom Studentparlamentets
møter er Arbeidsutvalget studentenes øverste tillitsvalgte, men Arbeidsutvalget skal også
koordinere arbeidet til de tillitsvalgte i Samskipnadsstyret, Universitetsstyret og andre
tillitsvalgte, blant annet med Campustingene i Finnmark, Narvik og Harstad samt
studentutvalgene på fakultetsnivå.
Studentparlamentet er også medlemsorganisasjon i de nasjonale interesseorganisasjonene
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk
studentorganisasjon (NSO). I sistnevnte organisasjon deltar Studentparlamentet på det årlige
Landsmøtet til NSO (LMNSO), hvor organisasjonens aktive politikk vedtas, representanter til
organisasjonens sentralstyre og arbeidsutvalg blir valgt samt komiteer nedsatt.
Studenters generelle synspunkter på kvalitetsarbeidet ved UiT
Avventer innspill fra Studentparlamentets medlemmer.
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Studenters deltagelse i kvalitetsarbeidet
Kvalitetsarbeidet ved UiT – Norges Arktiske Universitet er bygd med tanke på at studentene
ved universitetet skal innta en aktiv rolle i kvalitetsarbeidet som gjøres i studietilbudene, men
også ved universitetet som helhet. Studenter er gjennom studentdemokratiske organer på de
forskjellige nivåene ved UiT representert i utformingen av kvalitetsarbeidet, og kan også
komme med innspill på design av dette.
Studenter er særlig involvert i kvalitetsarbeidet som foregår på emnenivå og
studieprogramnivå. Dette innebærer blant annet tilbakemeldinger direkte til fagansvarlige
og/eller programansvarlige og deltakelse i evalueringer. Emneevalueringene og
studieprogramevalueringene inkluderer både midtveisevaluering og endelig evaluering.
Systemet er lagt opp på en slik måte at det hviler særlig ansvar på tillitsvalgte studenter. Disse
har et ansvar for å selv delta i det kvalitetsfremmende arbeidet, men de skal også motivere
medstudenter til å bidra.
Ettersom de tillitsvalgte er en såpass viktig brikke i arbeidet med det systematiske
kvalitetsarbeidet ved universitetet er det fra både studentorganene, administrasjonen og
fagansatte et ønske om at alle kull på alle studieretninger skal ha en tillitsvalgt som skal
fungere som en kontaktperson både for studentene selv og for universitetet. For at de
tillitsvalgte skal få innsikt i egen rolle og verktøyene de har tilgjengelige tilbys det en rekke
kurs for de tillitsvalgte.
Det er også mulig for en student som ønsker å komme med en tilbakemelding på eget
studieprogram til å ta kontakt med leder for studieprogrammet, instituttet eller fakultetet, eller
få egen tillitsvalgt til å gjøre dette. Dette er en nyttig kvalitet ved UiTs kvalitetssystem om en
er av den oppfatningen at evalueringen av emner og studieprogram ikke i tilstrekkelig grad
avdekker svakheter eller områder som kunne forbedret studiene.
Utenom dette rammeverket kan studenter også melde inn positive eller negative
tilbakemeldinger om studiekvaliteten ved UiT. Dette kan gjøres i en tjeneste som UiT har
valgt å kalle Si ifra!. Denne tjenesten brukes for øvrig ikke bare til innsending av
tilbakemeldinger på studiekvalitet, men er også en felles portal hvor det er mulig å melde inn
tilfeller av seksuell trakassering, mobbing og andre kritikkverdige forhold som finner sted på
universitetet eller ved arenaer knyttet til universitetet.
Studenters tilgang på resultater fra kvalitetsarbeidet
Fra universitetets side er det lagt opp til at studenter og andre interessenter skal være i stand
til å finne resultatene fra kvalitetsarbeidet. Praksis varierer litt mellom fakulteter og
studieprogrammer, men i all hovedsak blir rapporter lagt ut på egne nettsider der det er fullt
innsyn.
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På emnenivå legges resultater også ut på Canvas, et digitalt verktøy studenter har tilgang til.
Verktøyet brukes hovedsakelig til å finne beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for
innlevering og praktiske meldinger fra faglærer, men også resultater fra midtveisevalueringer
og endelige evalueringer legges ut.
Resultater fra kvalitetsarbeidet er også tilgjengelig på nettjenesten Studiebarometer, der det
også gis anledning til å sammenlikne egne studier med liknende studier ved andre studiesteder
og/eller institusjoner. Det gis også anledning til å sammenlikne institusjonene som en helhet,
slik at man kan sammenlikne de forskjellige utdanningsinstitusjonene som er en del av den
norske universitets- og høyskolesektoren.
Tillitsvalgte er også en viktig del av apparatet som vurderer resultatene fra kvalitetsarbeidet.
Studentutvalgene velger på vegne av sine medstudenter studentrepresentanter ved
fakultetsstyrene på universitetet. Studenter ved UiT er også godt representert i
styringsgruppene på øverste nivå ved universitetet. Dette inkluderer også utvalgene der
resultatene fra kvalitetsarbeidet blir orientert om for utvalgets medlemmer.
Studentparlamentet er organet som velger studentrepresentantene som skal representere sine
medstudenter i Strategisk Utdanningsutvalg (SUV) og Læringsmiljøutvalget (LMU), to særs
viktige utvalg hva kvalitetsarbeid knyttet til utdanninger og læringsmiljø angår. Utover dette
har Arbeidsutvalget ved Studentparlamentet i tillegg jevnlige møter med universitetets
rektorat, der aktuelle saker som opptar studenter tas opp, deriblant resultater fra universitetets
kvalitetsarbeid og diskusjon på hvilke tiltak som eventuelt kreves basert på hva resultatene
viser.
Studenters opplevelse av medvirkning i kvalitetsarbeidet
Avventer innspill fra Studentparlamentets medlemmer.
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Utdanning og læringsmiljø
Formativ vurdering som eksamensform
Formål: Øke bruken av formativ vurdering som et alternativ til den tradisjonelle summative
vurderingsformen. Akademia er i en rivende utvikling, dette må også gjenspeiles i hvordan
studenter blir vurdert faglig. Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig at en enkelt dag skal
gjenspeile hele karakteren i alle emner, da dette betyr at dagsformen og hvordan man håndterer
stress kan bli utslagsgivende og bestemme resultatet av en lengre periodes arbeid, typisk et
semester.
Bakgrunn: I sak 84-2122 Mappevurdering vedtok forrige Studentparlament at «Arbeidsutvalget
skal jobbe for å øke bruken av formativvurdering på UiT». Om formativ vurdering finner vi på
Store Norske Leksikon følgende: «Formativ vurdering er en vurderingsform som skal fremme
læring, og kalles derfor gjerne «vurdering for læring».»
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Undersøke i hvor stor grad formative vurderingsformer slik som mappevurdering
benyttes på de forskjellige fakultetene.
Undersøke hvorvidt det er emner og studieretninger der formative vurderingsformer er
hensiktsmessige og de ikke benyttes per nå.
Samarbeide med studentutvalgene og fagansvarlige for å øke bruken av formative
vurderingsformer der dette oppfattes som ønskelig og hensiktsmessig.

Digital undervisning
Formål: Sørge for og legge til rette for at forelesere benytter digital undervisning der det gir
pedagogisk mening.
Bakgrunn: Pandemien fikk virkelig testet de digitale ressursene og verktøyene som fagansatte og
studenter ved UiT har tilgjengelig gjennom sine programvarepakker. Enkelte av disse ressursene
har fungert svært bra, andre har ikke fungert fullt så godt. Dette har hatt sitt utspring fra feilaktig
bruk og/eller manglende digital kompetanse fra forelesers side.
Studentparlamentet skal:
•
•

Arbeide for en evaluering av de digitale løsningene som har blitt brukt under
koronapandemien og videreføre de som har fungert.
Sikre at alle forelesere blir bedt om å gjennomføre kurs i bruk av digitale verktøy. For å
sikre god digital tilrettelegging er det viktig at den digitale kompetansen øker blant de
vitenskapelige ansatte.
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Fleksibilitet i egen studiehverdag
Formål: Sikre studentene ved universitetet en fleksibel studiehverdag.
Bakgrunn: Studentmassen er mangfoldig, med mennesker fra alle samfunnslag og
livssituasjoner. Et stort antall studenter flytter ikke for første gang på hybel for å studere, mange
har både barn og familie, samt andre forpliktelser som krever sitt. For å oppnå målsetningen om
livslang læring er det derfor viktig at en fjerner så mange hindre som mulig, og sikrer en
fleksibel studiehverdag så langt det lar seg gjøre.
Studentparlamentet skal:
•
•
•
•

Sikre at pensumlister og timeplaner er tilgjengelig ved semesterstart ved alle emner.
Arbeide for døgnåpne lesesaler og universitetsbibliotek på samtlige UiT-campuser.
Sørge for at studenter ikke mister tilgang til lesesalsplasser midt i et semester.
Forbedre emneevaluering, og sørge for at alle emner som tilbys ved UiT blir evaluert
årlig med anonymiserte nettskjema sendt ut til samtlige studenter som deltar på emnet.

Trygg praksis
Formål: Sikre at studenter ved UiT som skal ut i praksis ikke opplever tiden før og under
praksisoppholdet som en kilde til stress, men heller som den gylne muligheten det er til å erverve
seg relevant praktisk kunnskap for sitt yrkesliv.
Bakgrunn: Hvert semester skal mange studenter ut i praksis. En del av disse får ikke praksisplass
på sitt studiested, men må i korte eller lengre perioder belage seg på å flytte for å kunne
gjennomføre praksis. Det er mange forhold her som vanskeliggjør gjennomføringen av praksis,
men mest fremtredende er bosituasjon. I dag er det slik at studenten selv må legge ut husleie for
praksisplassen, og så få dekket dette i ettertid, ofte ikke i sin helhet. De færreste studenter har
penger på bok til å dekke dobbel eller mer husleie.
Studentparlamentet skal:
•
•

•
•

Sørge for at alle studenter ved UiT får vite når og hvor de skal ha praksis raskest mulig,
og minst tre uker før de skal ut i praksis.
Undersøke mulighetene for at studenter som ikke består praksis på grunn av manglende
antall timer og liknende kan få tilbud om tilrettelagt praksis for å unngå forsinket
studieløp.
Forsøke å få på plass en ordning med universitetet og vertskommuner som sørger for at
studenter ikke må legge ut for økte bokostnader ved praksis utenfor studiestedet sitt.
Sørge for at alle studenter ved UiT som er ute i praksis har egen veileder gjennom hele
praksisperioden, også hvis den originale veilederen går ut med permisjon, sykdom eller
liknende.
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Klage på muntlig eksamen
Formål: Sikre studenters rettsikkerhet og rett til å klage, også ved avlevering av muntlig
eksamen.
Bakgrunn: Universitets- og høyskoleloven § 5-3 (5) slår fast at blant annet bedømmelse av
muntlig prestasjon som etter sin art ikke lar seg etterprøve heller ikke kan påklages. Eneste
unntaket her er ved klare formelle feil ved gjennomføringen av eksamen (for eksempel om
brannalarmen går av under eksamensgjennomføringen). Det er med andre ord ikke anledning
til å klage på karakter. Det er i dag er fullt ut mulig å be om samtykke til egne opptak, med disse
kan ikke benyttes i eventuelle klagesaker.
Studentparlamentet skal:
•

Jobbe for å tilby studenter opptak av muntlig eksamen i regi universitetet/fakultetet, slik
at muntlig eksamen kan etterprøves og dermed også kan påklages på lik linje med
skriftlige eksamensformer. En slik ordning ville sikret klagerett på muntlig eksamen, uten
at ordlyden i UH-loven må endres.

Pensumtilgjengelighet
Formål: Sikre alle studenter lik tilgang til pensum, uavhengig av økonomiske forhold. Det er
dyrt å være student, og tilgjengeliggjøring av pensum kan lette noe på det økonomiske presset.
Bakgrunn: Faglitteratur er svært kostbart, og i en situasjon der alle goder øker kraftig i pris blir
situasjonen for de fattigste studentene desto mer prekær. En student skal ha råd til både husly,
mat, strøm og andre nødvendigheter, og på toppen av dette kommer kostnadene knyttet til å
erverve gyldig pensum.
Studentparlamentet skal:
•

Undersøke mulighetene for at en markedsplass og/eller portal kan settes opp for mer
ordnede former for salg av brukt pensumlitteratur. I dag selges noe faglitteratur på
diverse sosiale medier, men en felles markedsplass vil kunne øke tilgjengeligheten på
pensumlitteratur til en grei pris.
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Fag og forskning
Styrke tilknytningen mellom aktuell forskning og pensum
Formål: Verdensledende forskning på Arktis-problematikk skal foregå på UiT, og det skal
arbeides for at denne gjøres tilgjengelig og relevant for studenter ved universitetet.
Bakgrunn: Det gjennomføres mye god forskning på UiT, mye av dette innen dagsaktuelle temaer
som Energi, klima, samfunn og miljø og Bærekraftig bruk av ressurser. Dette er temaer som er
høyst aktuelle for studenter ved UiT, og bruk av interne ressurser i utformingen av pensum kan
føre til positive synergieffekter.
Studentparlamentet skal:
•
•

Få mer UiT-forskning inn i pensum.
Fortsatt støtte bruk av Open Access i UiT sitt forskningsarbeid.

Promotering av særskilt gode masteroppgaver
Formål: Markere og feire særskilt gode masteroppgaver, og gjøre det mer attraktivt å
gjennomføre et masterstudium. Friste eksisterende bachelorstudenter til å ta master, og inspirere
potensielle studenter ved å vise at det kan gi økt oppmerksomhet og interesse fra omverden om
man avleverer en svært god oppgave.
Bakgrunn: Hvert år siden 2016 har det blitt produsert og publisert godt over 700 masteroppgaver
på UiT Munin – Open Research Archive. Det er i dag en del priser og markeringer på gode
masteroppgaver, men de blir i liten grad viet mye oppmerksomhet utover de som direkte berøres
av prisutdelingen, slik som studenten selv, institusjon, veiledere og spesielt interesserte
fagpersoner.
Studentparlamentet skal:
•
•

Promotere tjenesten UiT Munin – Open Research Archive, arkivet der master- og
doktorgradsoppgaver produsert på UiT tilgjengeliggjøres.
Jobbe for å synliggjøre prisutdelinger til gode masteroppgaver fra UiT ut mot presse,
studenter og øvrige flater i større grad enn hva som har vært tilfelle tidligere.
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Forskningsbasert undervisning
Formål: Øke studenters mulighet til å delta på dagsaktuelle forskningsprosjekter i sitt studieløp
gjennom forskningsbasert undervisning. Det er allerede noen utdanningsløp ved UiT Norges
Arktiske Universitet som tilbyr en slik undervisning, men tilbudet er særs begrenset, og kommer
ikke alle studenter til gode. Ikke alle utdanningsløp egner seg til en slik form for undervisning,
likevel virker det naturlig å anta at flere utdanningsløp enn hva som er tilfellet i dag kunne nytt
godt av en slik undervisningsform.
Bakgrunn: Et breddeuniversitet har mange ansvarsområder i både regionale, nasjonale og
internasjonale sammenhenger. Av disse utallige ansvarsområdene er det tre som står ekstra høyt;
Utdanning, forskning og formidling. Dessverre er det slik at man på de lavere utdanningsnivåene
slik som bachelor og master opplever det som fremstår som klare skillelinjer mellom utdanning
og forskning. Av den grunn er det en god del studenter som går ut fra UiT Norges Arktiske
Universitet uten noen mulighet til å involvere seg i forskningsbiten selv om dette skulle være et
ønske fra studenten selv. Dette er veldig synd, da mye av forskningen som finner sted på
universitetets område legger grunnlaget for kompetansen som benyttes for å sy sammen et faglig
sterkt pensum.
Studentparlamentet skal:
•
•

•

Undersøke hvilke erfaringer fagansatte og studenter har ervervet gjennom
fullført/pågående forskningsbasert undervisning.
Kartlegge hvilke utdanningsløp forskningsbasert undervisning kunne vært aktuelt innen,
med et økt fokus på å få bachelor- og masterstudenter mer tilknyttet den aktuelle
forskningen som foregår på de ulike fakultetene.
Legge frem en sak for Studentparlamentet der Arbeidsutvalget kommer med en
innstilling basert på hva som kommer frem under kartleggingen.

19

24.05.2022

Likestilling og mangfold
Gratis sanitærprodukter
Formål: Innføring av et prøveprosjekt om gratis sanitærprodukter på alle universitetets toaletter,
for å styrke rundt halvparten av studenter økonomisk, og gjøre studenttilstedeværelsen merkbart
bedre.
Bakgrunn: I dag må mange studenter ta med seg egne sanitærprodukter på universitetet. Dette
promoterer ulikhet da dette kan utgjøre en formidabel utgiftspost for de studentene som
menstruerer. Å ikke ha tilgang til disse produktene på universitetet kan gå negativt ut over
studentene, da de i verste fall må forlate studiestedet sitt ved menstruasjon. Dette prøveprosjektet
vil sikre at alle har tilgang til sanitærproduktene de trenger, lett tilgjengelig på alle toalett på UiT.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Undersøke og sikre finansiering av prøveprosjektet. Finansieringen burde være ekstern.
Å skaffe leverandør som kan levere industrielle kvanta med sanitærprodukter.
Arbeide med samskipnaden og universitetet for å innføre ordningen.

Kjønnsnøytrale toaletter
Formål: Tilrettelegge for at alle UiTs toaletter der det er hensiktsmessig blir kjønnsnøytrale.
Bakgrunn: Å dele toaletter inn i to kategorier, en for menn og en for kvinner, er gammeldags og
unødvendig. Toalett kun merkes med kjønnsnøytral merking, som for eksempel «WC». Dersom
det er pissoar til stede, skal dette merkes separat. Nybygg bør få fullstendig kjønnsnøytrale
toalett der alle benytter seg av samme toalett. Dette vil ta opp mindre plass enn dagens system,
og vil være billigere å bygge og vedlikeholde.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Erstatte skiltene på toalettene med kjønnsnøytral merking.
Oppdatere romkart til å reflektere kjønnsnøytraliteten.
Arbeide for at nybygg får toaletter bygd for å være kjønnsnøytrale.

[Arbeidsutvalgets mindretall ønsker forslaget ikke blir vedtatt.]
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Workshops om grensesetting og seksuell trakassering
Formål: En fjerdedel av alle studenter har opplevd seksuell trakassering, Ifølge SHoTundersøkelsen. En workshop for både studenter og ansatte ved UiT om hvordan man håndterer
uønsket seksuell oppmerksomhet og grenseoverskridende atferd, både mot seg selv og andre, vil
forhåpentligvis bidra til å redusere dette tallet.
Bakgrunn: Mange universiteter i andre land har allerede lignende workshops, men det er
foreløpig ingen andre Norske utdanningsinstitusjoner som praktiserer dette. UiT vil dermed
kunne sette en trend andre forhåpentligvis vil følge.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Å jobbe for at UiT innfører workshops om grensesetting og seksuell trakassering.
Å jobbe med Samskipnaden, representanter i universitetsstyret, og andre relevante partier
for å realisere prosjektet.
Videreutvikling av konseptet, for å oppnå best mulig resultat.

Deltagelse i viktige dager for likestillingsbevegelsen.
Formål: UiT skal delta i, og aktivt markere viktige hendelser og dager for
likestillingsbevegelsen, som Arctic Pride, 8. mars og 19. november. Dette vil vise nåværende og
fremtidige studenter at UiT er et progressivt universitet der alle er velkomne, uavhengig av
opphav, kjønnsidentitet, og legning.
Bakgrunn: Å feire kvinnedagen, mannsdagen, og å være med på Arctic Pride vil bidra til at UiT
får et image som et feministisk universitet med inklusive verdier, noe som kan bidra til større
popularitet blant fremtidige studenter. Å feire kvinnedagen og den uoffisielle dagen for ikkebinære viser at UiT står for likestilling mellom kjønnene, og står imot et patriarkalsk samfunn.
Mannsdagen bør også markeres da det er også menn som undertrykkes av patriarkatet, særdeles
trans-menn og andre skeive.
Studentparlamentet skal:
•
•

Jobbe for at UiT skal markere kvinnedagen, den uoffisielle dagen for ikke-binære så langt
det lar seg gjøre, og mannsdagen. (8. mars, 14. juli, og 19. november).
Arbeide for at universitetet markeres Arctic Pride.

[Arbeidsutvalgets mindretall ønsker forslaget «Deltagelse i viktige dager for
likestillingsbevegelsen» blir vedtatt i fordel for; «Deltagelse i viktige dager»]
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Deltagelse i viktige dager.
Formål: UiT skal makere kvinnedagen og Arctic Pride
Bakgrunn: Den internasjonale kvinnedagen gir rom for makering av viktige kvinne- og
likestillingsspørsmål akademia og samfunn tidligere har klart å løfte frem, slik som forskning på
kvinnesykdommer, retten til fri abort og metoo. UiT er også engasjert innenfor temaet, gjennom
blant annet Prestisje, et prosjekt interdisiplinært forsknings- og tiltaksprosjekt som skal
identifisere og arbeide med strukturelle og kulturelle forhold som påvirker kjønnsbalansen i
posisjoner med stor faglig og økonomisk innflytelse.
Arctic Pride er en viktig makering som avdekker vil holdninger vi har i samfunnet, og som gir
mulighet til å la universitetet vise at institusjonen er åpen for et mangfold av mennesker, hvor
respekt og integritet står i sentrum. Markeringen har også fokus på forholdet mellom kjønn og
urbefolkning, som UiT har som forksningsfokus gjennom prosjektet «Gender in Sápmi»
Studentparlamentet skal:
•

Jobbe for at UiT skal markerer den internasjonale kvinnedagen og Arctic Pride.

[Arbeidsutvalgets flertall ønsker forslaget «Deltagelse i viktig dager» blir vedtatt i fordel for;
«Deltagelse i viktige dager for likestillingsbevegelsen »]
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Velferd
Søvnvansker
Formål: Søvnvansker plager flere studenter hvert år, og tallene fra SHoT 2021 var dystre. Et økt
fokus på søvnhelse vil bidra til bedre psykisk helse for studenter, samt forbedre ytelse i
studiehverdagen.
Bakgrunn: Mer enn 4 av 10 studenter i nord (45 %) oppfyller de formelle kriteriene for en
insomnidiagnose (SHoT 2021), som er 3 ganger høyere enn hos den øvrige populasjonen
(Folkehelserapporten 2018). Dette tallet har steget jevnt siden 2010, og viser en negativ trend i
studentenes søvnhelse. Trenden for psykiske plager er også bekymringsverdig, med en betydelig
økning av studenter som rapporterer psykiske plager siden 2010.
Behandling av søvnproblemer kan ha stor effekt på forebygging og behandling av psykiske
lidelser. Insomni er sterkt korrelert med psykiske lidelser som depresjon og angst, og det er vist
at kognitiv adferdsterapi mot søvnvansker kan bidra til forbedring av komorbide symptomer på
psykisk lidelse (Belanger et al., 2016; Hagatun et al., 2018).
I tillegg har mangel på søvn sterk effekt på både hukommelse og oppmerksomhet (Alhola et al.,
2007), som er nøkkelegenskaper i en studiehverdag.
Søvnvansker er et sammensatt problem, som må angripes fra flere hold. Forebyggende tiltak er
både mer kosteffektivt og bedre for studentene enn behandling i etterkant. Bedre plassering av
dagslyslamper, for eksempel i kantiner eller biblioteker vil øke antallet studenter som bruker
dem. Tilbud på frokost og kaffe om morgenen vil bidra til at studenter får en bedre døgnrytme.
Kurs om søvnhygiene må avholdes oftere, og Studentrådgivningas samtaletilbud må være mer
synlig.
I sak 59-2122 vedtok forrige Studentparlament at “Studentparlamentet skal undersøke kostnader
og mulighet for å tilby studenter gratis frokost i kantinene”. Rabatt på kaffe på morgenen og
frokosttilbud for å gi studenter en bedre døgnrytme, er tilbud som skal kartlegges.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Samarbeide med UiT og Samskipnaden om en koordinert innsats mot søvnvansker.
Jobbe for billigere kaffe og frokost om morgenen
Daglyslamper-lamper burde kjøpes inn og settes ut på Campus/ Cafe bodega
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Psykisk helse
Formål: Studentene skal ha et bedre psykisk helsetilbud på UiT.
Bakgrunn: Trenden for studentenes psykiske helse går feil vei, og andelen studenter som
rapporterer psykiske plager har økt med over 75% siden 2010. Dette var en jevn trend også før
2020, men pandemien har ført til en tydelig forverring (ShoT2021).
Lysterapi anses som effektiv behandling mot vinterdepresjon, og har vært i bruk i over 30 år
(Pjrek et al., 2019). Mørketidskaféen til Samskipnaden er et tilbud de fleste studenter har hørt
om, men de aller færreste har prøvd, eller vet hvor er. Mellom 8:30 og 11:15 er det plassert ut en
rekke dagslyslamper i den nedlagte kantinen i Breiviklia, og det serveres kaffe og te. Det er en
svært høy terskel for mange studenter å dra til et ganske avsides lokale, og kaféen er også veldig
lite synlig for studentene. En endring av lokale til områder som allerede er brukt av studenter,
som en kantine eller et bibliotek, vil kunne betydelig øke mengden interesse og bruk av
dagslyslampene, og dermed forbedre både søvnhelse og psykisk helse hos studentene.
Besøkshunder er et tilbud som ble gjennomført i 2018, og som bør prioriteres som et
lavterskeltilbud i eksamensperiodene. Arrangementer med besøksterapihunder er en
kostnadseffektiv, lett tilgjengelig aktivitet som signifikant reduserer stress for studenter før
eksamen (Barker et al., 2016). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Røde Kors i 2018, og
en gjenetablering av tilbudet vil kreve lite ressurser.
Studentrådgivninga sitt samtaletilbud er et populært tilbud hos studentene, og er en enkel måte
for studentene å komme i kontakt med psykisk helsehjelp. Dessverre er det i perioder lang
ventetid, noe som kan føre til at studenter ikke søker hjelp.
Rådgivninga tilbyr også grupper og kurs, noe som kan bidra til at flere studenter får hjelp, og
lette trykket på samtaletilbudet. Disse tilbudene har imidlertid lavt oppmøte og trenger større
synlighet for å være effektive.
Studenttelefonen er et tilbud fra Mental Helse til alle studenter, og er åpne alle dager. Dette
tilbudet er et godt alternativ til Rådgivninga i en del situasjoner, og økt synlighet for tilbudet vil
bidra til at flere får hjelp, og at Rådgivninga får kortere ventetid.
Det bør etableres tiltak i kantinene som oppmuntrer studenter til å møte andre, og senker
terskelen for de som spiser alene. Et eksempel på slike tiltak er et “minglebord” hvor det står noe
gratis mat og drikke, og enkeltstudenter og små grupper oppfordres til å sitte og snakke.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Jobbe for at studenter skal ha tilgang til dagslyslamper der de oppholder seg for å
motvirke mørketidsdepresjon.
Etablere besøkshunder som et tilbud i eksamensperiodene.
Jobbe for at Rådgivninga sitt samtaletilbud skal bli mer synlig og ha kortere ventetid.
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•
•
•

Jobbe for at Rådgivninga sine grupper og kurs må bli mer synlige og attraktive.
Etablere flere lavterskeltilbudet for psykisk helse.
Etablere tiltak i kantinene for å oppmuntre enslige studenter til å møte andre.

Studentboliger
Formål: Å forbedre studentenes trivsel i studentboligene.
Bakgrunn: Mange av studentboligene til Samskipnaden trenger varierende grader av oppussing
for å øke trivsel til studentene som bor der. Kartlegging av hvilke boliger som har størst behov
for oppussing er viktig for å kunne samarbeide med NAS om å bruke ressurser der det trengs
mest.
NAS har i mange år driftet «Tak over hodet» ordningen, hvor studenter i boligkø kan få en
madrass i Samskipnaden sine lokaler på Åsgård. Denne ordningen blir nå lagt ned blant annet
fordi bygningen allokeres til annet bruk. NAS ønsker å få i gang en ny ordning, og det er en
prioritet å bidra i dette arbeidet for å gi studenter en god studiestart.
Studentparlamentet skal:
•
•
•
•

Kartlegge hvilke studentboliger som har størst behov for oppussing.
Samarbeide med NAS om å bedre trivsel i boligene.
Bidra NAS i arbeidet om å erstatte «Tak over hodet».
Samarbeide med NAS om å gjennomføre ulike boligkonsepter for å øke trivsel.
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Styrke studentforeningene
Formål: Studentforeningene skal styrkes og synliggjøres.
Bakgrunn: De siste par årene har vært harde for foreningslivet, og mange sliter med rekruttering
og aktiviteter.
Prosjektet Studentliv arbeider med å støtte opp under foreningene ved å gi kurs, veiledning og
økonomisk støtte. Mange foreninger har behov for arbeidet Studentliv gjør, og bedret synlighet
viktig. Studentliv har også et stort potensial til å bistå studenter som ønsker å starte opp nye
foreninger.
Studentutvalgene på hvert fakultet er en viktig del av støtteapparatet til foreningene, og bør
synliggjøres for nye studenter.
Kafé Bodega er et knutepunkt for studentforeningene og har et stort potensiale. Ved å utforme en
sammenhengende plan for Kafe Bodéga og omkringliggende kontorer kan vi øke bruken av
organisasjonskontorene, forenkle samarbeid og skape en hyggelig atmosfære i hele etasjen.
Flere studenter etterspør en dokumentbank blant annet med normalvedtekter og dokumentmaler
for budsjett og regnskap, som vil bidra til å standardisere søknader til SP og effektivisere
foreningene.
Studentparlamentet skal:
•
•

Støtte opp Prosjekt Studentliv og studentutvalgene.
Utforme og gjennomføre en sammenhengende plan for Kafé Bodega og omkringliggende
kontorer.
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Helsetjeneste for studentene
Formål: Studenter skal ha mulighet til å ha fastlege og primærhelsetjeneste der de studerer.
Bakgrunn: Fastlegeordningen er ofte det første møtet studenter har med helsetjenesten. Det er
vist at det å ha en fast lege over tid reduserer sykehusinnleggelser, bruk av legevakt og død
(Sandvik et al., 2022). Mange studenter får allikevel ikke fastlege på sitt studiested.
Det er som regel to grunner til at studenter mangler fastlege på studiestedet. Noen studenter
velger å ikke bytte fastlege når de flytter, og noen har ikke mulighet på grunn av lange ventelister
på fastlege i kommunen.
I UiT sine vertskommuner er det per dags dato ingen ledige fastleger i Tromsø, Hammerfest,
Sør-Varanger og Alta. Narvik er eneste kommune som har ledig kapasitet i fastlegeordningen,
med 6 leger uten venteliste.
Mangel på fastlege der man studerer fører til høyere terskel for å oppsøke legehjelp, som gir
dårligere helseutfall.
Kraft Helsestasjon på campus Tromsø har flere utfordringer rundt drift, blant annet manglende
helsepersonell, organisering av helsestasjonen i kommunen og manglende midler.
Flere studenter bør ha mulighet til å oppsøke fastlege på studiestedet. Viktige tiltak fremover blir
å bidra til økt kapasitet i vertskommunene, støtte opp fastlegetilbudet på Kraft Helsestasjon og
informere studentene om fordelene med fastlege på studiestedet.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Sikre driften til Kraft Helsestasjon.
Informere studentene om sine fastlegerettigheter og -tilbud.
Legge politisk press på kommunen til å forbedre fastlegetilbudet til studenter.
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Internasjonalisering
Billigere lagring av eiendeler på utveksling
Formål: Å reise på utveksling skal ikke føre til ekstra kostnader for å bevare eiendelene sine. Vi
må derfor starte å kartlegge muligheten for å gjøre lagring billigere for studenten enn det det er
nå.
Bakgrunn: Mange studenter på for eksempel utveksling har ofte ikke mulighet til å lagre
eiendeler en plass når de er på utveksling. De må enten selge eiendeler, lagre det hos
familie/venner eller kjøpe lagerplass på et lager for lagring.
Studentparlamentet mener det er ugunstig for studenten og en kostnad som kan løses på en bedre
måte enn det er nå.
Studentparlamentet skal:
•

Kartlegge muligheter for å få studentvennlige priser for lager plass for studenter ved UiT.
Og kanskje opprette et samarbeid med et lager.

Forbedre informasjon og kommunikasjon til utvekslingsstudenter
Formål: Studentparlamentet vil at flere studenter fra UiT skal dra på utveksling. Studentene som
drar på utveksling, skal oppleve å ha en god kommunikasjon med UiT igjennom hele
utvekslingsperioden. Utvekslingskontoret startet en prosess våren 2021 der de jobber med å
forbedre seg selv. Studentparlamentet ønsker å samarbeide med utvekslingskontoret, og få frem
hvor viktig denne kommunikasjonen er.
Bakgrunn: Informasjons- og kommunikasjonsflyten fra UiT sin side er mangelfull. Dette gjelder
før, under og etter utvekslingsoppholdet. Dette gjør at studenter vegrer seg for å dra på
utveksling.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Kartlegge om informasjons- og kommunikasjonsflyten fra UiT har blitt bedre
Forbedre informasjon og kommunikasjon til utvekslingsstudenter.
Kartlegge informasjons- og kommunikasjonsflyten fra UiT på campusnivå.
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Bedre integrering av internasjonalestudenter ved UiT
Formål: Studentparlamentet ønsker at internasjonalestudenter lettere skal få kontakt med de
norske studentene ved UiT. Bedre kontakt mellom de internasjonalestudenter og de norske
studentene ved UiT vil være en fordel til begge. Slik at man får knyttet bånd og får et sterkere
kontaktnett på tvers av ulike språk og kultur.
Bakgrunn: I dag er det ikke god nok kontakt mellom de norske og internasjonale studentene ved
UiT. Mange internasjonalestudenter synes i dag at det er vanskelig å komme i kontakt med de
norske studentene. Dette har flere årsaker, som få felles arenaer og språkvansker. Det er viktig at
vi i Studentparlamentet jobber for å løse denne problemstillingen så alle studentene våre får en
god opplevelse av UiT.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Kartlegge mulige tiltak for å skape flere møteplasser mellom norske og internasjonale
studenter.
Kartlegge norskkurs til internasjonale studenter, og se om de kan gjøres bedre. Se på
muligheten for å ta disse ta norskkurs før semesterstart.
Samarbeide med relevante forlengninger/organisasjoner som aktivt arbeider med
internasjonalisering på nasjonalt og lokalt nivå

EUGLOH
Formål: EUGLOH-samarbeidet gjør det mulig for UiT studenter å utvikle ny forskning i
samarbeid med andre studenter i Europa. Studentparlamentet UiT mener studentene kan få en
bredere studentutkiling via dette samarbeide.
Bakgrunn: 27. juli 2022 ble UiT offisielt en del av EUGLOH-samarbeidet (The European
University Alliance for Global Health). Alliansen er en europeisk sammenslutning av
universiteter for å kombinere ekspertise og vitenskapelig infrastruktur innen felt som biomedisin,
biovitenskap og samfunnsvitenskap, et samarbeid for å håndtere en rekke utfordringer knyttet til
trivsel og folkehelse.
Studentparlamentet skal:
•
•
•
•

Styrke samarbeidet med studentene i EUGLOH
Samarbeide med UiT for utviklingen av EUGLOH
Studenters representasjonsgrad på 20 % skal også gjelde i EUGLOH prosjektet
Bevisstgjøre UiT-studentene på hva EUGLOH jobber med, og arbeide for å gjøre
EUGLOH -samarbeidet relevant.
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Arctic Five
Formål: Sterkere samarbeid med Arctic Five student team
Bakgrunn: Arctic Five er et velfungerende arktisk samarbeid med universitetene; Luleå
teknologiske universitet, UiT Norges arktiske universitet, Umeå universitet, Universitetet i
Lappland og Universitetet i Uleåborg. Dessverre kan man ikke si det samme Arctic Five student
team er like velfungerende. Flere av universitetene mangler (eller har relativt ukjente)
studentrepresentanter, noe som gjør det vanskelig å ha møter og organisere seg bedre.
Studentparlamentet skal:
•
•
•
•

Styrke samarbeidet med studentene i Arctic Five
Motivere universitetene i samarbeidet med å oppnevne studentrepresentanter i Arctic
Five student team
Besøke studentrepresentantene ved Universitet i Lappland
Et arrangement blir avholdt fysisk av Arctic Five student team.
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Karriere og arbeidsliv
Følge opp samarbeid mellom UiT og næringslivet i Tromsø
Formål: Følge opp og kartlegge samarbeidet mellom UiT og Tromsøs næringsliv, slik at dette
kan tas videre som en nyttig erfaring når karriere og arbeidsliv skal arbeides med sammen med
UiT.
Bakgrunn: God kartlegging og oppfølging vil sørge for at studentene på UiT skal få god kontakt
med mulige arbeidsgivere både gjennom studieløpet, og etter fullført grad.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Å opprette en arbeidsgruppe i Studentparlamentet for samarbeid mellom arbeidslivet og
studentene på UiT.
Knytte nærmere bånd mellom studentene og næringslivet i Tromsø
Jobbe for å skape en karrieredag i Tromsø.
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Informasjon og kontakt
Nye nettsider
Formål: Fornye Studentparlamentets nettside
Bakgrunn: Studentparlamentet har det siste året benyttet seg av to ulike nettsider, hvor ingen av
nettsidene har klart å tilfredsstille Studentparlamentets behov. Sidene har vært vanskelig å
navigere, manglet innhold og funksjoner, og fremstått som lite estetisk sammenlignet med
nettsider fra andre studentorganer ved andre universiteter.
Studentparlamentet skal:
•
•

Lansere en ny nettside for Studentparlamentet, som ivaretar Studentparlamentets behov
for å kommunisere både utad og innad.
Legge til rette for at studentutvalgene kan benytte seg av nettsiden

Synlighets- og promoteringskomitéen
Formål: Å opprette en komite for økt synlighet og promotering av Studentparlamentet
Bakgrunn: Studentparlamentet sliter med å opprettholde synlighet og promotere seg selv ovenfor
UiT-studenter. Flere av andre sammenlignbare studentdemokratier opplever samme
problematikk, og har opprettet promoteringskomiteer for å bøte på dette.
En slik komité kan settes sammen på mange ulike måter, og det finnes mange ulike oppgaver en
slik komet kan påta seg. Eksempler på dette er vaffelsteking og standvirksomhet.
Studentparlamentet skal:
•
•

Opprette en komité med mandat å promotere Studentparlamentets virksomhet, og øke
dens synlighet
I samråd med komitéen, sette ned en arbeidsgruppe med mandat for utforming av grafikk
for Studentparlamentet og strategi for synlighet på sosiale medier.
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Organisasjon og studentdemokrati
Økt valgdeltakelse ved Studentparlamentets listevalg
Formål: Valgdeltakelsen i Studentparlamentet er nedadgående, og Studentparlamentet ønsker å
snu denne trenden. Flest mulig studenter skal ha mulighet til å delta i studentdemokratiet. Økt
valgdeltakelse må arbeides konturering gjennom hele perioden, ikke rett før listevalget holdes.
Bakgrunn: Listevalget 2022 endte med en valgdeltakelse på under 5 %.Valgdeltakelsen i
listevalget vært nedadgående siden 2016, hvor deltakelsen var på 18%.
Lav valgdeltakelse er symptomatisk på lite engasjement i studentdemokratiet. Over tid kan den
lave deltakelsen føre til rekrutteringsproblemer for studentpolitikken, distansere
Studentparlamentet fra studentmassen og føre til at studenter ikke når frem til parlamentet med
sine saker.
Valgdeltakelse og studentparlamentets synlighet går hånd i hånd, kjenner ikke studentene til
Studentparlamentet stemmer de sannsynligvis ikke.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

At minst 3 000 studenter stemmer i listevalget 2023
Samarbeide med relevante organisasjoner/organer om markedsføring og
informasjonsarbeid om valget.
Opprette en handlingsplan for økt valgdeltakelse

Etiske retningslinjer for SP/ Code of Conduct
Formål: Det er ønskelig å opprette Etiske retningslinjer for Studentparlamentets for å enklere
fremme organisasjonens formål og verdier. Dette vil legge grunnlag for en god
organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø.
Bakgrunn: Studentparlamentet skal være en trygg organisasjon. Det vil si å være et trygt
felleskap for alle deltagere på våre aktiviteter og arrangementer og skape trygge rammer for våre
tillitsvalgte.
Det har blitt sett på tidligere å opprette etiske retningslinjer uten noen god realisering og
prioritering. De etiske retningslinjene skal bli aktivt brukt og «ikke legges i en skuff».
Studentparlamentet skal:
•

Opprette en arbeidsgruppe for å forslå etiske retningslinjer
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Opprette politiske komiteer
Formål: Studentparlamentet ønsker å opprette politiske komiteer i parlamentet, slik at
parlamentet får større arbeidsevne, bedre mulighet for å vedta relevant politikk gjennom det
akademiske året og større engasjement i studentdemokratiet. Med Politiske komiteer vil
representanter samarbeide bedre og få et større eierskap til politikken
Bakgrunn: Studentparlamentet har tidligere hatt flere komiteer enn dagens
semesteravgiftfordelingskomite og kontroll- og organisasjonskomite, med blant annet en fag- og
forskningspolitisk komite og en velferds- og likestillingspolitisk komite. Denne modellen gå
mulighet for større engasjement og involvering av parlamentet i utforming av aktuell politikk.
Dagens modell baserer seg på et omfattende arbeidsprogram som utformes av
Studentparlamentet i begynnelsen av studieåret, med uregelmessig utforming av ny politikk
gjennom året. En modell med politiske komiteer vil gi parlamentet større ansvar overfor egen
politikk, større faglig kompetanse, og vil være et godt supplement for tinget.
I forrige periode ble det opprettet tre komiteer, disse må parlamentet utvikle og gjøre mer
attraktive og fungerende. Det trengs i tillegg opprette en komite for å arbeide med parlamentets
promotering og synlighet, noe som.
Studentparlamentet skal:
•
•
•
•

Opprette fire politiske komiteer
Å gjøre de politiske komiteene attraktive og fungerende.
Opprette en ny politisk komite innenfor promotering og synlighet av studentparlamentet.
Ha som mål om minst to nye selvgående komiteer ved periodens slutt.

Revidering av Studentparlamentets reglementer
Formål: Det er ønskelig med en gjennomgang og revidering av flere av Studentparlamentets
reglementer for å sikre at man har oppdaterte, relevante og klare vedtekter som omfavner
Studentdemokratiet slik det er i dag.
Bakgrunn: Vedtektene reflekterer ikke lenger realiteten. Tiden forandrer seg raskt og det er
viktig å oppdatere samtlige vedtekter for å ikke la seg bli hengende i igjen i fortiden. Flere feil og
mangler er også i samtlige og mye er uklart.
Studentparlamentet skal:
•

Gjennomgå studentparlamentets reglementer og revidere der det er viktig for å gjøre de
bedre og rette uklarheter
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Tilgang til nettaviser for studenter
Formål: Å gjøre nasjonale og lokale nettaviser som koster og som tilbyr god journalistikk mer
tilgjengelig for studenter ved UiT.
Bakgrunn: Tilgang på god journalistikk koster. En kostnad studenter ofte må velge bort i en
trang økonomisk student tilværelse. Studentparlamentet mener å lese nyheter styrker
studentdemokratiet og studenters kunnskapen om generell informasjon, det vil også forbedre
språkkunnskapene og ordforrådet. Å lese nyheter er en god vane som kan gi en stor følelse av
pedagogisk og læringsrik verdi. Journalistikk er en uerstattelig del av demokratiet vårt og, med
gode kilder til å utarbeide oss en mening om det samfunnet vi lever i.
Studentparlamentet skal:
•

Kartlegge muligheten til å gjøre nasjonale og lokale nettaviser som koster gjøres mer
tilgjengelig for studenter
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Bærekraft
Innspillside
Formål: Å opprette en side under nettsiden til enten universitetet eller studentparlamentet der
studenter kan komme med innspill til hvordan de vil gjøre UiT mer bærekraftig. det er mange
studenter og ansatte som sitter med gode idéer om hvordan UiT kan bli et mer bærekraftig
universitet.
Bakgrunn: Med oppløsningen av bærekraftskomiteen vil det være merkbart færre idéer og
konsepter som kan gjøre UiT grønnere. En innspillside på universitetets nettside der studenter og
ansatte kan komme med forslag har dermed muligheten til å gjøre en reel bærekraftig forskjell.
Studentparlamentet skal:
•
•
•

Å undersøke om en side som dette kan integreres i universitetets nettside
Jobbe med ITA om siden kan settes på UiT sin nettside
Lage en side på parlamentets nettside for dette, om vi ikke kan ha den på UiT sin
nettside.

Panteordning
Formål: Panteoppsamling foregår i dag kun på noen få steder på universitetet, hovedsakelig i
Samskipnadens kantiner. Derfor skal det opprettes en rekke nye oppsamlingssteder på praktiske
posisjoner. Bygg og anlegg har gått til innkjøp av infrastrukturen som trengs, og pengene vil i
første omgang gå til nedbetaling av utgiftene i forbindelse med dette innkjøpet.

Bakgrunn: Mange kaster tomflasker i søppelet om det ikke er oppsamling av pant i nærheten.
Det vil dermed være mer bærekraftig å ha oppsamling flere plasser. Pengene som samles inn av
dette vil gå tilbake til studentene.
Studentparlamentet skal:
•

Undersøke hvor overskuddet skal gå.
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Nullutslippsuniversitet innen 2030
Formål: Få UiT til å vedta å kutte utslippene sine hvert år, mot å nå null utslipp innen 2030.
Bakgrunn: Flere universiteter i Norge har allerede nullutslippsvisjoner til samme år. UiT bør
følge etter, for ikke å bli ansett som et klimafiendtlig universitet sammenlignet med de sørlige
universitetene. Dersom Norge skal realisere sine klimamål, må alle bidra, inkludert
universitetene.
Studentparlamentet skal:
•

Arbeide for at UiT skal bli utslippsfritt innen 2030

Bærekraft på pensum
Formål: Undersøke tilrettelegging for at bærekraft og klima inkluderes som en del av pensum i
alle emner der det er gjennomførbart og relevant.
Bakgrunn: Klimaendringer er en stor del av nyhetsbildet, og er relevant for alle, især studenter.
Derfor bør det inkluderes som en del av pensum, på relevant vis, der mulig. Dette kan være for
eksempel gjennom hvordan man forsker på bærekraftig vis, bærekraftig økonomi, o.l.
Studentparlamentet skal:
•
•

Undersøke muligheten for bærekraft og klima på pensum i så mange emner som
hensiktsmessig.
Jobbe med universitetet og andre aktuelle aktører for å gjennomføre implementering av
bærekraft og klima på pensum.

[Arbeidsutvalgets flertall ønsker forslaget ikke blir vedtatt.]
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Campus Harstad
Gjenoppbygning av studentidretten
Formål: Sikre god studenthelse
Bakgrunn: Harstadstudentenes Idrettslag (HSI) er et studentidrettslag dannet i 2017 etter modell
fra Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI). Foreningen tilbyr aktiviteter innen fotball, volleyball,
innebandy og klatring. Flere aktiviteter har vært tiltenkt, men mangel på fasiliteter vanskeliggjør
utviklingen av disse all den tid det er store utfordringer i å tilby allerede eksisterende aktiviteter
på en tilfredsstillende måte.
HSI slet allerede før pandemien med å tilby studenter ved Campus Harstad det idrettstilbudet en
ønsket. Her har det historisk vært utfordringer i forhold til samarbeidet med Harstad Kommune
med tanke på å få halltider i kommunens idrettsanlegg. Tendensen er at det politisk på det
høyeste nivået er et ønske om at studentene skal få en plass i idrettsanleggenes travle tidsskjema,
men at byråkratiet på lavere nivåer vanskeliggjør dette.
Studentparlamentet skal:
•

•

Samarbeide med Campustinget i Harstad, Samskipnaden i Harstad og HSI for å danne en
felles front opp mot Harstad Kommune, og jobbe for å få halltider til HSI så snart som
mulig.
Jobbe for å formalisere en samarbeidsavtale mellom HSI, Harstad Kommune og andre
aktuelle aktører, slik at studenter blir en prioritert gruppe på lik linje med andre grupper,
og dermed unngå å gå gjennom de samme krevende forhandlingene år etter år.

Øke studentfrivilligheten
Formål: Øke antallet frivillige med tilholdssted Ludo Bar & Scene, slik at ikke de samme
individene må stille opp uforholdsmessige ofte. Rett og slett gjøre det kult å være frivillig på
Ludo igjen.
Bakgrunn: Ludo Bar & Scene er studentbaren i Harstad, og har i mange år vært kjent for å ha et
høyt aktivitetsnivå gjennom et vanlig studieår. Her arrangeres både konserter, quiz, karaoke og
andre arrangementer på jevnlig basis. I den seneste tiden har det blitt observert en dalende trend
der stadig færre melder seg som frivillige på Ludo, noe som setter tilbudet i fare. Uten
tilstrekkelig med folk i og utenfor baren kan ikke arrangementene gjennomføres som planlagt.
Stadig mer tid av daglig leders arbeidstid går til å få tak i tilstrekkelig med folk, tid som ville
vært bedre brukt til å videreutvikle Ludo som sosial arena.
Studentparlamentet skal:
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•

Bistå Campustinget i Harstad med informasjonsarbeid slik at studenter ser en høyere
personlig verdi i å stille opp som frivillig.

Oppstart av studentforeninger
Formål: Øke aktiviteten på campus også etter at siste forelesning på bygget er gjennomført.
Dette skal gjøres ved å motivere og engasjere studenter til å starte opp egne foreninger samt bli
med i allerede eksisterende foreninger. For å oppnå målsetningen om en aktiv campus er det
viktig at også studentene selv planlegger aktiviteter og arrangementer.
Bakgrunn: Antallet aktiviteter på campus i regi av studenter selv har i lengre tid vært lavt.
Campus Harstad har ikke i nyere tid hatt veldig mange studentforeninger, og etter pandemien har
de studentforeningene som eksisterer slitt med rekruttering til de rollene som er helt nødvendige
for å sikre videre drift.
Studentparlamentet skal:
•
•

•

Arbeide for å få tilfredsstillende kontorfasiliteter tilgjengelig for eksisterende og nye
studentforeninger i samarbeid med Campustinget i Harstad.
Kjøre en informasjonskampanje på campus i samarbeid med Campustinget i Harstad og
Samskipnaden i Harstad for å vise frem alle fordelene og mulighetene ved å starte opp
eller bli med i styret på en eksisterende studentforening og/eller linjeforening.
Arbeide for at Samskipnaden gjennomfører opplæringskurs der det gjennomføres
opplæring i hvordan melde endringer i Brønnøysundregisteret, god møteskikk på
styremøter samt opplæring i økonomi.

Campus Finnmark
Campus Narvik
•

Bistå campustinget med sin internorganisering
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Økonomireglement for
Studentparlamentet UiT Norges
arktiske universitet
NÅVÆRENDE
§ 1. INNLEDNING
Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med
hjemmel i § 14 i Reglement for Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet.
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Studentparlamentets økonomiske midler skal forvaltes på en måte som best mulig fremmer
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§ 2.2
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§2.6

intensjonene i arbeidsutvalgets (AU) vedtatte arbeidsprogram..
§ 2.0 ANSVARSFORHOLD
§2.1
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.

Arbeidsutvalget er fullmaktshaver for studentparlamentet.
§2.3
«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.»

For økonomiske enkeltdisposisjoner og forpliktelser tilsvarende beløp over kroner 50.000,- skal
leder og organisasjonskonsulenten tegne i fellesskap samtidig.

Økonomiske avtaler på større beløp enn 25.000 eller som forplikter studentparlamentet i mer
enn 12 måneder skal fremlegges studentparlamentet til orientering.

Alle regnskapsbilag skal signeres av leder og organisasjonskonsulenten. Signering må ikke skje
samtidig i tid, men innen regnskapet sendes til revisor.
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§2.7
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Underskuddsgaranti skal ikke gis.
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§3.2
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§3.4
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§3.5

Opptak av lån, kassekreditt eller pantsetting skal kun skje etter vedtak i studentparlamentet.

Fullmakter, utenom signatur, kan delegeres til studentparlamentets administrasjon eller andre
medlemmer av arbeidsutvalget etter vedtak i arbeidsutvalget.

Ved kjøp av varer og tjenester skal arbeidsutvalget finne et så rimelig og miljøvennlig alternativ
som mulig.

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.
§3.0 BUDSJETT, ØKONOMISK PLANLEGGING
§3.1
Studentparlamentet vedtar budsjett. AU innstiller overfor studentparlamentet. Budsjettåret går
fra 1.juli til 30.juni.

Studentparlamentet kan revidere budsjettvedtak når endrede rammebetingelser, nye
opplysninger eller nye prioriteringer gjør det nødvendig.

Kontantkjøp og bestilling av varer og tjenester på kreditt, samt andre disposisjoner som pådrar
organisasjonen kostnader, skal foretas med bakgrunn i studentparlamentets vedtak om budsjett.

Leder og økonomiansvarlig er ansvarlige for å planlegge økonomien slik at organisasjonen til en
hver tid er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Arbeidsutvalget, studentparlamentet og komiteer satt av studentparlamentet kan søke om
frifondmidler for alle prosjekter som er søkeberettiget.

41

83
84
85
86
87
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88
89
90
91

§4.2

92
93
94
95

§4.3

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

§4.4
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§6.2

§4.1
Studentparlamentets regnskap føres av organisasjonskonsulenten. Organisasjonskonsulenten er
ansvarlig for at alle regnskapsbilag blir attestert. Regnskapsåret går fra 1.juli til 30.juni.

Det skal foreligge regnskapsrapport til AU etter forespørsel fra AU eller KOK eller etter initiativ fra
organisasjonskonsulenten.

Det skal foreligge regnskapsrapport til AU minst hvert kvartal, eller etter forespørsel fra
arbeidsutvalget.

AU kan vedta innkjøpsstopp ved omfattende avvik i forhold til budsjett, eller dersom
arbeidsutvalget mener dette er nødvendig for å oppfylle organisasjonens økonomiske
forpliktelser. Studentparlamentet skal orienteres senest på første møte etter vedtak om
innkjøpsstopp.
§5.0 FORDRINGER OG GJELD
§5.1
Alle fordringer skal drives inn.
§6.0 REISE, REISEREFUSJON OG KOMITEARBEID
§6.1
Alle reiser som foretas på studentparlamentets regning skal klareres med
organisasjonskonsulenten.

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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§6.3
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§6.4

Dersom egen bil benyttes ved reisen, godtgjøres dette etter norsk studentorganisasjons regler
for bilgodtgjørelse.
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§8.2
Forskudd på lønn kan ytes med et beløp opptil størrelsen på neste netto månedslønn.
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Vedtatt 27.02.2020

organisasjonskonsulentens kontor uten unødig opphold og senest en måned etter reisens slutt.
Reiseregninger som kommer inn etter fristens utløp blir normalt ikke refundert.
Organisasjonskonsulenten kan i særlige tilfeller gjøre unntak.
§6.5 Utgifter i forbindelse med komitéarbeid i regi av studentparlamentet skal avtales med
organisasjonskonsulenten og Arbeidsutvalget. Matutgifter dekkes inntil statens skattefrie satser for

diettgodtgjøring. Alkohol dekkes ikke under noen omstendighet.
§7.0 ARBEIDSUTVALGETS HONORAR
§7.1
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.

Honoraret gir grunnlag for opparbeidelse av feriepenger.
§7.3
Arbeidsutvalget får i sin periode, låne mobiltelefoner som kun skal brukes i arbeidssammenheng.
Telefonutgiftene vil dekkes av studentparlamentet.

Det er ikke mulighet til å gi arbeidsutvalget andre former for honorar ut over lønn og
telefongodtgjørelse.

Arbeidsutvalget fastsetter lønnen for kortere vikariater og engasjementer sammen med
organisasjonskonsulenten. Det skal tegnes en arbeidsavtale mellom disse og arbeidsutvalget i
samarbeid med organisasjonskonsulenten.
§8.0 FORSKUDD
§8.1
Ved spesielt behov kan organisasjonskonsulenten gi forskudd. I slike tilfeller må mottakeren
skriftlig be om nøyaktig grunn og forklaring. Mottaker må også pådra seg ansvaret for å sende
inn regning senest en uke etter reisen eller betale forskuddet tilbake. Dette skal gjøres før reisens
start. I disse særlige tilfellene bør det ikke utbetales mer enn 80 % av estimerte reisekostnader i
forskudd.
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Studentparlamentet Uit Norges Arktiske Universitet
Resultat detaljert

• Konto | • Koststed

Driftsinntekter

Beløpsfelt: Beløp

Totalt
3 540 000
3 540 000

• 3452 ‐ Driftstilskudd UiT

Sum driftsinntekter

3 540 000

Bruttofortjeneste

3 540 000

Lønn

1 573 062
1 538 312
34 750

• 5100 ‐ Lønn til ansatte
• 5171 ‐ Komitéhonorar uten feriepenger

Sosiale kostnader

124 272
124 272

• 5400 ‐ Arbeidsgiveravgift

Andre personalkostnader

80 000

• 5915 ‐ Opplæring, kurs ansatte
• 5990 ‐ Annen personalkostnad

35 000
45 000

Lønninger

1 777 334

Fremmede tjenester

89 000

• 6701 ‐ Honorar revisjon

89 000

Porto/Telefon/Rekvisita

70 000
10 000
6 000
50 000
3 000
1 000

• 6800 ‐ Kontorrekvisita
• 6840 ‐ Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
• 6860 ‐ Møte, kurs, oppdatering o.l.
• 6900 ‐ Telefon
• 6940 ‐ Porto

Data/Edb/Internetkostnader

4 000
4 000
0

• 6420 ‐ Leie datasystemer
• 6810 ‐ Data/EDB‐kostnad

Salg/Markedsføringskostnader

130 000
130 000

• 7320 ‐ Reklamekostnad

Reisekostnader

220 000
220 000

• 7140 ‐ Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

Andre driftskostnader

200 700
5 000
11 700
3 000

• 6540 ‐ Inventar
• 6551 ‐ Datautstyr
• 7430 ‐ Gave, ikke fradragsberettiget
• 7700 ‐ Styre‐ og bedriftsforsamlingsmøter
• 7701 ‐ Seminar ‐Styret, ledelsen, fag
• 7770 ‐ Bank og kortgebyrer
• 7792 ‐ Inkassokostnader
• 7793 ‐ Kostnader uten dokumentasjon
• 7992 ‐ Tilskudd fra sem lag & foreninger

170 000
16 000

Sum andre driftskostnader

704 705

Driftskostnader

2 482 039

Driftsresultat

1 057 961
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Vedlegg 9
02.09.2022

Vedlegg 9: Orientering ferdigstilling av nettside
Avtale om «Ferdigstilling av nettside» henviser jeg til Studentparlamentes vedtak i
arbeidsprogrammet under «Informasjon og Kontakt»;
«Grafisk profil
Formål: En grafisk profil skal gjøre alle dokumenter og sosiale medier fra Studentparlamentet
mer gjenkjennelige. Kommunikasjonen skal være formålstjenlig og estetisk pen.
Bakgrunn: Studentparlamentets grafiske profil har ikke vært konsekvent og det har ført til at
den ikke skaper et forhold med medstudentene. Flere andre studentdemokratier har hatt
suksess med tydelige grafiske profiler som gjør dem gjenkjennbare.
Studentparlamentet prioriterer:
•
At det utarbeides en grafisk profil for Studentparlamentet.
•
At Studentparlamentets nettsider fornyes.»
Vedtaket er gjort i henhold til §1 «Studentparlamentets økonomiske midler skal forvaltes på
en måte som best mulig fremmer intensjonene i arbeidsutvalgets (AU) vedtatte
arbeidsprogram.» hentet fra økonomireglementet for Studentparlamentet UiT Norges arktiske
universitet om man er uenig med økonomireglementet, er det synd.
Dette mente man i tidligere periode var et nødvendig vedtak brukt i sommerfullmakten, om
man er uenig om at det var et nødvendig vedtak blir det egentlig bare ord mot ord.
«Ny» kontroll og organisasjonskomite kan godt vedta avtalen som ugyldig, men de har ikke
myndighet for vedtak å si at avtalen var ugyldig i forrige periode.

Til slutt
Det er INGEN utgifter på posten «Annen personalkostnad» som er henvist i første e-post.
Utgifter som er henvist til er fra budsjettpostene; "AU-møter", "Servering møter",
"Reisekostnader", "Abonnement", "Telefon" og "Andre reisekostnader». Posten «Annen
personalkostnad» er IKKE benyttet.

1
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Orientering Sommerfullmakt
Under ligger orientering om Sommerfullmakt for perioden 8. juni – 30. juni 2022, samt andre
utlegg.

GL 1
Dato: 28. mai 2022
- Lunsj under overlapp ble dekket av Studentparlamentet. Alle deltakere på
overlappen fikk dekket frokost, lunsj og middag.
Dato: 07.06.2022
- Før siste parlamentsmøte for perioden 2021/2022 var det en lang dag som varte fra
morgen til sent på kveld. Middag dagen før siste møte var et valg som ble tatt.

GL 2
Dato: 20. mai 2022
- Grunnet endringen i programmet for overlapp for nye og gamle AU satt man lengre
enn det man hadde planlagt, og mat var en god motivasjon for å fullføre fortere.
Dato: 24. mai 2022
- Dagen før SPM10 satt man lenge igjen på kontoret og mente mat var en riktig
prioritering for å kunne sitte enda lengre å forberede seg til møte dagen etter.
Dato: 31. mai 2022
- Dagen før man skulle sende ut sakspapirer for SPM11 annerledes grunnet SPM11
skulle starte klokken ni på morgenen. Da var det viktig å sitte lenge å få sendt ut
sakspapirene kvelden før. Mat var nødvendig faktor for å kunne sitte hele kvelden.

GL 36 (Erling)
Dato: Reie for å delta på U5 samling i Oslo. På reisen og under oppholdet ble utgifter til at
også dekket. Påtroppende nestleder dekket også måltider for påtroppende leder.

GL 37
Dato: 21. juni 2022
- Sittende AU ønsket å få avsluttet perioden sin med en kombinerende sosial og
jobbrelatert reise til Oslo på NSOs sommerfest. Overnatting ble dekket under
oppholdet.

GL 38
Dato: 21. juni 2022
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-

I sammenheng med «GL 37» ble alle sine reiser ned dekket, og dette for daværende
AU-medlem, Kristian siden han var i Harstad på dagen reisen ned skulle skje.

Dato 21. juni 2022
- I sammenheng med «GL 37» ble alle sine reiser ned dekket, og dette for daværende
AU-medlemmer og organisasjonskonsulenten.

GL 40
Dato: 24. juni 2022
- Lunsj.

GL 42
Dato: 20. mai 2022
- Etter turen til Paris hadde leder hjemmekontor og måtte opp til Tromsø siste helgen i
juni for å gjøre klart for nye AU som skulle ta over 1. juli 2022.
Dato: 2. august 2021
Dato: 10. september 2021
Dato: 12. oktober 2021
Dato: 7. januar 2022
Dato: 7. februar 2022
Dato: 10. mars 2022
Dato: 26. april 2022
Dato: 2. juni 2022
- AU vedtok at alle i AU fikk dekket utgifter for reise i perioden man jobbet i
parlamentet. Da alle har månedskort, ble dette dekket i perioden de jobbet i
parlamentet.
Dato: 21. mars 2022,
Dato: 20. april 2022
Dato: 20. mai 2022
- Da parlamentet skulle lage grafikk til sosiale medier og nettsiden brukte man
nettsiden Canva til å produsere dette.
Dato: 13. juni 2022
- Dette var i forbindelse med å feire at alle i AU leverte på rektoratsmøte.
Dato: 13. juni 2022
- Dette var i forbindelse med å være sosiale i AU grunnet en periode med mye arbeid
fra alle.
Dato: 12. Juli 2021
Dato: 20. August 2021
Dato: 23. September 2021
Dato: 12. Oktober 2021
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Dato: 12. november 2021
Dato: 10. Desember 2021
Dato: 10. Januar 2022
Dato: 11. Februar 2022
Dato: 18. Mars 2022
Dato: 22. April 2022
Dato: 23. Mai 2022
Dato: 13. Juni 2022
- AU vedtok at alle i AU fikk dekket utgifter for mobilabonnement i perioden man
jobbet i parlamentet.

GL 46
Dato: 30. juni 2022
- På turen ned til NSOs sommeravslutning dekket frokost, lunsj og middag for alle i AU.
I dette tilfellet for Tobias og Alexander.

GL 47
Dato: 30. juni 2022
- Dette er reise med flytoget for Tobias og Alexander fra Oslo Lufthavn til Oslo S. Begge
billagene er blitt sendt til organisasjonskonsulenten.
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