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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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Utdanning og læringsmiljø
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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.
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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».»
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Studentparlamentet skal:
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x
x
x

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.
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Digital undervisning
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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.
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Studentparlamentet skal:
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Formål: Sørge for og legge til rette for at forelesere benytter digital undervisning der det gir
pedagogisk mening.

x
x

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
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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.
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Studentparlamentet skal:
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Formål: Sikre studentene ved universitetet en fleksibel studiehverdag.

x
x
x
x

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.
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Trygg praksis
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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.
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Studentparlamentet skal:
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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.

x
x

x
x

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
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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.
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Studentparlamentet skal:
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Formål: Sikre studenters rettsikkerhet og rett til å klage, også ved avlevering av muntlig
eksamen.

x

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.
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Pensumtilgjengelighet
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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.
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Studentparlamentet skal:
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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.

x

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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95

Fag og forskning

96
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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.
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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.
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Studentparlamentet skal:
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x
x

Få mer UiT-forskning inn i pensum.
Fortsatt støtte bruk av Open Access i UiT sitt forskningsarbeid.
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Promotering av særskilt gode masteroppgaver
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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.
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Studentparlamentet skal:
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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.

x
x

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
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130
131
132
133
134
135
136
137

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.
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Studentparlamentet skal:
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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.

x
x

x

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.

10.09.2022

146

Likestilling og mangfold

147
148
149
150

Gratis sanitærprodukter

151
152
153
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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.

156

Studentparlamentet skal:

157
158
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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.

x
x
x

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.
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Kjønnsnøytrale toaletter

163
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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.

168

Studentparlamentet skal:

169
170
171
172

Formål: Tilrettelegge for at alle UiTs toaletter der det er hensiktsmessig blir kjønnsnøytrale.

x
x
x

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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173
174
175
176
177

Workshops om grensesetting og seksuell trakassering

178
179
180

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.

181

Studentparlamentet skal:

182
183
184
185
186

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.

x
x
x

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.

187
188
189
190
191

Deltagelse i viktige dager for likestillingsbevegelsen.

192
193
194
195
196
197

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.

198

Studentparlamentet skal:

199
200
201
202
203

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.

x
x

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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204
205

Deltagelse i viktige dager.

206
207
208
209
210
211

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.

212
213
214
215

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»

216

Studentparlamentet skal:

217
218
219

Formål: UiT skal makere kvinnedagen og Arctic Pride

x

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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220

Velferd

221

Søvnvansker

222
223
224

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.

225
226
227
228
229

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.

230
231
232
233

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).

234
235

I tillegg har mangel på søvn sterk effekt på både hukommelse og oppmerksomhet (Alhola et al.,
2007), som er nøkkelegenskaper i en studiehverdag.

236
237
238
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240
241

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.

242
243
244

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.

245

Studentparlamentet skal:

246
247
248

x
x
x

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

10.09.2022

249
250

Psykisk helse

251
252
253

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).

254
255
256
257
258
259
260
261

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.

262
263
264
265
266

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.

267
268
269

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.

270
271
272

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.

273
274
275

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.

276
277
278

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.

279

Studentparlamentet skal:

280
281
282
283

Formål: Studentene skal ha et bedre psykisk helsetilbud på UiT.

x
x
x

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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284
285
286

x
x
x

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.

287
288
289

Studentboliger

290
291
292
293

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.

294
295
296
297

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.

298

Studentparlamentet skal:

299
300
301
302

Formål: Å forbedre studentenes trivsel i studentboligene.

x
x
x
x

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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303

Styrke studentforeningene

304

Formål: Studentforeningene skal styrkes og synliggjøres.

305
306

Bakgrunn: De siste par årene har vært harde for foreningslivet, og mange sliter med rekruttering
og aktiviteter.

307
308
309
310

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.

311
312

Studentutvalgene på hvert fakultet er en viktig del av støtteapparatet til foreningene, og bør
synliggjøres for nye studenter.

313
314
315

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.

316
317
318

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.

319

Studentparlamentet skal:

320
321
322

x
x

Støtte opp Prosjekt Studentliv og studentutvalgene.
Utforme og gjennomføre en sammenhengende plan for Kafé Bodega og omkringliggende
kontorer.
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323

Helsetjeneste for studentene

324

Formål: Studenter skal ha mulighet til å ha fastlege og primærhelsetjeneste der de studerer.

325
326
327

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.

328
329
330

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.

331
332
333

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.

334
335

Mangel på fastlege der man studerer fører til høyere terskel for å oppsøke legehjelp, som gir
dårligere helseutfall.

336
337

Kraft Helsestasjon på campus Tromsø har flere utfordringer rundt drift, blant annet manglende
helsepersonell, organisering av helsestasjonen i kommunen og manglende midler.

338
339
340

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.

341

Studentparlamentet skal:

342
343
344

x
x
x

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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345

Internasjonalisering

346
347
348
349

Billigere lagring av eiendeler på utveksling

350
351
352

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.

353
354

Studentparlamentet mener det er ugunstig for studenten og en kostnad som kan løses på en bedre
måte enn det er nå.

355

Studentparlamentet skal:

356
357

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.

x

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

358
359
360
361
362
363
364

Forbedre informasjon og kommunikasjon til utvekslingsstudenter

365
366
367

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.

368

Studentparlamentet skal:

369
370
371
372

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.

x
x
x

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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373
374
375
376
377

Bedre integrering av internasjonalestudenter ved UiT

378
379
380
381
382

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.

383

Studentparlamentet skal:

384
385
386
387
388
389

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.

x
x
x

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

390

EUGLOH

391
392
393
394

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.

395
396
397
398
399

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.

400

Studentparlamentet skal:

401
402
403
404
405

x
x
x
x

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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406
407
408

Arctic Five

409
410
411
412
413

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.

414

Studentparlamentet skal:

415
416
417
418
419

Formål: Sterkere samarbeid med Arctic Five student team

x
x
x
x

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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420
421

Karriere og arbeidsliv

422
423
424

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.

425
426

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.

427

Studentparlamentet skal:

428
429
430
431

Følge opp samarbeid mellom UiT og næringslivet i Tromsø

x
x
x

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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432

Informasjon og kontakt

433
434

Nye nettsider

435
436
437
438

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.

439

Studentparlamentet skal:

440
441
442

Formål: Fornye Studentparlamentets nettside

x
x

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

443
444
445

Synlighets- og promoteringskomitéen

446
447
448

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.

449
450

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.

451

Studentparlamentet skal:

452
453
454
455

Formål: Å opprette en komite for økt synlighet og promotering av Studentparlamentet

x
x

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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456

Organisasjon og studentdemokrati

457
458
459
460

Økt valgdeltakelse ved Studentparlamentets listevalg

461
462

Bakgrunn: Listevalget 2022 endte med en valgdeltakelse på under 5 %.Valgdeltakelsen i
listevalget vært nedadgående siden 2016, hvor deltakelsen var på 18%.

463
464
465
466

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.

467
468

Valgdeltakelse og studentparlamentets synlighet går hånd i hånd, kjenner ikke studentene til
Studentparlamentet stemmer de sannsynligvis ikke.

469

Studentparlamentet skal:

470
471
472
473
474

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.

x
x
x

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

475
476
477
478

Etiske retningslinjer for SP/ Code of Conduct

479
480
481

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.

482
483

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».

484

Studentparlamentet skal:

485

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.

x

Opprette en arbeidsgruppe for å forslå etiske retningslinjer
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486
487
488
489
490

Opprette politiske komiteer

491
492
493
494

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.

495
496
497
498

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.

499
500
501

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.

502

Studentparlamentet skal:

503
504
505
506
507
508
509
510
511

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

x
x
x
x

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.

512
513
514

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.

515

Studentparlamentet skal:

516
517

x

Gjennomgå studentparlamentets reglementer og revidere der det er viktig for å gjøre de
bedre og rette uklarheter
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518
519
520

Tilgang til nettaviser for studenter

521
522
523
524
525
526

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.

527

Studentparlamentet skal:

528
529

Formål: Å gjøre nasjonale og lokale nettaviser som koster og som tilbyr god journalistikk mer
tilgjengelig for studenter ved UiT.

x

Kartlegge muligheten til å gjøre nasjonale og lokale nettaviser som koster gjøres mer
tilgjengelig for studenter
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530

Bærekraft

531
532
533
534
535
536
537
538
539

Innspillside

540

Studentparlamentet skal:

541
542
543
544

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.

x
x
x

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.

545
546
547
548
549
550

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.

551
552
553
554

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.

555

Studentparlamentet skal:

556

x

Undersøke hvor overskuddet skal gå.

10.09.2022

557
558

Nullutslippsuniversitet innen 2030

559
560
561
562

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.

563

Studentparlamentet skal:

564

Formål: Få UiT til å vedta å kutte utslippene sine hvert år, mot å nå null utslipp innen 2030.

x

Arbeide for at UiT skal bli utslippsfritt innen 2030

565
566
567
568

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.

569
570
571

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.

572

Studentparlamentet skal:

573
574
575
576

x

577

[Arbeidsutvalgets flertall ønsker forslaget ikke blir vedtatt.]

x

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.
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578

Campus Harstad

579
580

Gjenoppbygning av studentidretten

581
582
583
584
585

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.

586
587
588
589
590

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.

591

Studentparlamentet skal:

592
593
594
595
596
597

Formål: Sikre god studenthelse

x

x

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.

598
599
600
601
602

Øke studentfrivilligheten

603
604
605
606
607
608
609

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.

610

Studentparlamentet skal:

611
612

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.

x

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

10.09.2022

613
614
615
616
617

Oppstart av studentforeninger

618
619
620
621

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.

622

Studentparlamentet skal:

623
624
625
626
627
628
629
630

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.

x
x

x

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.

631
632

Campus Finnmark

633
634

Campus Narvik
x

Bistå campustinget med sin internorganisering
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Utdanningoglæringsmiljø
Forslag 1
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 19
Formativ vurdering som eksamensform
Tilleggsforslag

x

Se på muligheten for hjemmeeksamen som en mulig
vurderingsform som kan tas i bruk istedenfor skoleeksamen

Forslag 2
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
42
Fleksibilitet i egen studiehverdag
Endringsforslag
x Sikre at pensumlister og timeplaner er tilgjengelig ved
semesterstart ved alle emner
x Sikre at pensumlister og timeplaner er tilgjengelig to uker før
semesterstart ved alle emner

Forslag 3
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 46
Fleksibilitet i egen studiehverdag
Tilleggsforslag
x
x
x

Jobbe for at studenter skal få informasjon om tilrettelegging
Jobbe for at det gjøres en kartlegge om hvor tilretteleggingen
ikke er tilstrekkelig, og jobbe for å forbedre dette
Skal jobbe for muligheten for at forelesninger tas opp og gjøres
tilgjengelig for studenter
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Forslag 4
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 94
Lærerressurser
Nytt underkapittel

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Tilleggsforslag
Lærerressurser
Bakgrunn: UiT har en særegen posisjon som forvalter av samiske
interesser som et universitet i Sápmi. Studentparlamentet og UiT kan
derfor løfte det samiske ved å i større grad benytte litteratur av samiske
forfattere.
Det er positivt at mer læremateriell blir tilgjengelig digitalt. Likevel er
vi bekymret for utviklingen blant utgivere i bruk av digitale
restriksjonsadministrasjons-funksjoner (DRM). DRM motvirker mange
av de fordelene digitalisering av pensum har, og innskrenker frihetene
digitalisering medbringer. Et eksempel på inngripende DRM er
funksjoner som låser deg ute av materialet med mindre du er tilkoblet
internett.
Studentparlamentet skal:
x UiT skal ta i bruk mer litteratur av samiske forfattere og benytte
lærerressurser på samisk språk hvor dette er hensiktsmessig
x UiT skal unngå bruk av inngripende DRM-funksjoner
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Fagogforskning
Forslag 5
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 145
Flerkulturell og kjønnsmangfoldig kompetanse
Nytt underkappitel
Tilleggsforslag
Flerkulturell og kjønnsmangfoldig kompetanse
I arbeidslivet møter vi mange med ulike bakgrunner, særlig i yrker hvor
man jobber tett på andre mennesker. Når man skal utøve tjenester for
andre mennesker er det viktig å ha riktig kompetanse for å kunne gi
best mulig tjenester.
Studentparlamentet skal:
x Jobbe for å øke fokuset på kulturkompetanse som en del av
utdanningen til helsepersonell med særlig fokus på samisk språk
og kultur
x Jobbe for å øke fokuset på kjønns- og seksualitetskompetanse
som en del av utdanningsløpet til helsepersonell og
lærerutdanninger
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Likestillingogmangfold
Forslag 6
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalgets mindretall
162-171
Kjønnsnøytrale toaletter
Strykningsforslag
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:
x Erstatte skiltene på toalettene med kjønnsnøytral merking.
x Oppdatere romkart til å reflektere kjønnsnøytraliteten.
x Arbeide for at nybygg får toaletter bygd for å være
kjønnsnøytrale.
Dersom forslag 6 blir vedtatt, faller forslag 7.

Forslag 7
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst

Ny tekst

Amanda Molvik (Moderat liste)
168-171
Kjønnsnøytrale toaletter
Endringsforslag
x Erstatte skiltene på toalettene med kjønnsnøytral merking.
x Oppdatere romkart til å reflektere kjønnsnøytraliteten.
x Arbeide for at nybygg får toaletter bygd for å være
kjønnsnøytrale.
x

Jobbe for at dagens enkeltstående toaletter blir kjønnsnøytrale
ved at man fjerner klistremerkene/markering for kjønn

Dersom forslag 6 blir vedtatt, faller dette forslaget.
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Forslag 8
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
173-186
Workshops om grensesetting og seksuell trakassering
Endringsforslag
Workshops om grensesetting og seksuell trakassering
Formål: En fjerdedel av alle studenter har opplevd seksuell
trakassering, Ifølge SHoT undersøkelsen. 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.

Ny tekst

Studentparlamentet skal:
x Å jobbe for at UiT innfører workshops om grensesetting og
seksuell trakassering.
x Å jobbe med Samskipnaden, representanter i universitetsstyret,
og andre relevante partier for å realisere prosjektet.
x Videreutvikling av konseptet, for å oppnå best mulig resultat.
Workshops om grensesetting, seksuell trakassering, mobbing og
diskriminering
Formål: En fjerdedel av alle studenter har opplevd seksuell
trakassering, Ifølge SHoT undersøkelsen. 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:
x Å jobbe for at UiT innfører workshops om grensesetting og
seksuell trakassering.
x Å jobbe med Samskipnaden, representanter i universitetsstyret,
og andre relevante partier for å realisere prosjektet.
x Videreutvikling av konseptet, for å oppnå best mulig resultat.
x Jobbe for at UiT - Norges Arktiske Universitet har en nullvisjon
for seksuell trakassering, mobbing og diskriminering
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Forslag 9
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalgets mindretall
187-201
Deltagelse i viktige dager for likestillingsbevegelsen.
Forslag
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
ikke binære 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:
x 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).
x 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»
Dersom forslag 9 blir vedtatt, faller forslagene 10 og 11.

Vedlegg 3
SPM0X
15.09.2022
Forslag 10
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalgets flertall
204-217
Deltagelse i viktige dager.
Forslag
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 208 kvinnesykdommer,
retten til fri abort og metoo. UiT er også engasjert innenfor temaet,
gjennom blant annet Prestisje, et prosjekt interdisiplinært forskningsog 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:
x Jobbe for at UiT skal markerer den internasjonale kvinnedagen
og Arctic Pride.
Arbeidsutvalgets mindretall ønsker forslaget «Deltagelse i viktige
dager for likestillingsbevegelsen» blir vedtatt i fordel for; «Deltagelse
i viktige dager»
Om forslag 9 blir vedtatt, faller dette forslaget
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Forslag 11
Forslagsstiller

Oda Røsæg Olsen (Pedagogikklista) ogMorten Haldorsen
(Sosialdemokratisk Liste)
Linjenummer
204-217
Underkapittel
Deltagelse i viktige dager.
Forslagstype
Endringsforslag
Opprinnelig tekst 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 208 kvinnesykdommer,
retten til fri abort og metoo. UiT er også engasjert innenfor temaet,
gjennom blant annet Prestisje, et prosjekt interdisiplinært forskningsog 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»

Ny tekst

Studentparlamentet skal:
x Jobbe for at UiT skal markerer den internasjonale kvinnedagen
og Arctic Pride.
Deltagelse i viktige dager.
Formål: UiT skal makere kvinnedagen og Arctic Pride
Studentparlamentet skal være med å markere samisk uke, kvenfolkets
dag, Arctic Pride, kvinnedagen og mannsdagen
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 markering for samfunnet. Markeringen setter
et ekstra fokus på rettighetene til LHBTIQ+ personer og den historiske
bevegelsen bak pride feiringen vi har i dag. Levekårsundersøkelsen fra
Bufdir i 2020 (se link) viser at LHBTIQ befolkningen fortsatt har flere
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plager og fortsatt opplever diskriminering. Det er derfor viktig med en
tydelig markering under pride for å støtte opp om bevegelsen.
Markeringen har ogsåࡈ fokus påࡈ forholdet mellom kjønn og
urbefolkning, som UiT har som forskningsfokus gjennom prosjektet
«Gender in Sápmi».
Stadig får man undersøkelser og dystre tall på den psykiske helsen til
menn. Ved å være med å markere mannsdagen vil man kunne være med
å spre kunnskap om statistikken rundt menns mentale helse og spre
informasjon om hjelp.
UiT har et ekstra ansvar for urbefolkningen i nord, og det inkluderer
absolutt det samiske folket. Vi ønsker også å sette fokus på den kvenske
nasjonalminoriteten og da burde parlamentet være med på å markere
samenes nasjonaldag og kvenfolkets dag.
Link:
https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005350
Studentparlamentet skal:
x Øke satsingen på samisk uke for å synliggjøre språk og kultur
x Jobbe for at UiT skal ha en kvensk uke ved UiT i forbindelse
med kvenfolkets dag
x Være med å delta og markere Arctic Pride
x Være med å markere kvinnedagen
x Være med å markere mannsdagen
Om forslag 9 blir vedtatt, faller dette forslaget

Vedlegg 3
SPM0X
15.09.2022

Velferd
Forslag 12
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Ida Rabben Trælnes (Grå liste)
Etter 286
Psykisk helse
Tilleggsforslag

x

Ha en større satsing på studentforeninger for å bekjempe
ensomheten.

Forslag 13
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
320
Styrke studentforeningene
Endringsforslag
x Støtte opp Prosjekt Studentliv og studentutvalgene
x

Støtte opp Prosjekt Studentliv og studentutvalgene og sikre at
studentforeninger har kanaler hvor de får tilstrekkelig
informasjon

Forslag 14
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Ida Rabben Trælnes (Grå liste)
Etter 322
Styrke studentforeningene
Tilleggsforslag

x

At arbeidsutvalget skal jobbe opp mot at det skal bli lettere for
studentforeninger å få et fysisk lokale i fremtiden
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Forslag 15
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst

Kristin Andreassen (Campus Harstad)
331-333
Helsetjeneste for studentene
Endringsforslag
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.

Ny tekst

I UiT sine vertskommuner er det per dags dato ingen ledige fastleger i
Tromsø, Hammerfest, Sør-Varanger, Alta og Harstad. Narvik er eneste
kommune som har ledig kapasitet i fastlegeordningen, med 6 leger uten
venteliste.

Forslag 16
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 344
Studentidrett
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag
Studentidrett
Formål: Styrke studentidretten ved UiT - Norges Arktiske Universitet
Bakgrunn: Studenter fortjener et godt trenings- og rekreasjonstilbud.
Dagens tilbud er bredt og godt, men det kan alltids bli bedre. Vi ser
behovet for god infrastruktur og anlegg i henhold til trening og idrett.
Derfor ønsker vi å inngå et samarbeid med ulike aktører om
etableringen av et nytt idrettsanlegg
Studentparlamentet skal:
x

Jobbe for at det inngås et samarbeid med ulike aktører om
etableringen av et idrettsanlegg ved Kraft Tromsø

Vedlegg 3
SPM0X
15.09.2022

Karriereogarbeidsliv
Forslag 17
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 431
Følge opp samarbeid mellom UiT og næringslivet i Tromsø
Tilleggsforslag

x

Se på muligheten på å arrangere karrieredager med søkelys på
rekruttering av underrepresenterte kjønn slik som jentedagene
ved UiT
Skal jobbe for å kartlegge hvordan man kan jobbe for
rekruttering av underrepresenterte kjønn på studier med lav
kjønnsbalanse, med spesielt fokus på helsefag og realfag

x

Informasjonogkontakt
Forslag 18
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Vegard Larsen (Campus Narvik)
Etter 455
Synlighets- og promoteringskomitéen
Tilleggsforslag

x

Utover dette skal komitéen stå fritt til å synliggjøre
studentengasjement generelt, med særlig fokus på å fremheve
nye tilbud og underrepresenterte aktiviteter, uavhengig av
studiested.



Vedlegg 3
SPM0X
15.09.2022

Organisasjonogstudentdemokrati
Forslag 19
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Morten Haldorsen (Sosialdemokratisk Liste)
Etter 529
Samarbeid med kommune og fylkeskommune
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Samarbeid med kommune og fylkeskommune
Ny tekst
Formål: styrke Studentparlamentet ved UiTs samarbeid med
kommunene og fylkeskommunene for å sikre gjennomslag og
medvirkning
Bakgrunn: I Tromsø har Studentparlamentet, TSI og Studentsamfunnet
Driv et godt samarbeid i lag i Studentutvalget i Tromsø kommune.
Dette er noe vi vil utvide til våre andre campuser og utvikle videre. I
tillegg vil vi etablere et lignende samarbeid opp mot fylkeskommunen.
Studentparlamentet skal:
x Etablere studentutvalg i de kommunene UiT har
undervisningsleder etter modell fra Tromsø kommune
x Etablere et offisielt samarbeid mellom Studentparlamentet og
fylkeskommunene

Vedlegg 3
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Forslag 20
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Tina Holtsdalen (Moderat liste)
Etter 529
Inkluderings- og trygghetskultur i Studentparlamentet UiT
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Inkluderings- og trygghetskultur i Studentparlamentet UiT
Ny tekst
Formål: Skape en god inkluderings- og trygghetskultur ved
Studentparlamentet UiT.
Bakgrunn: Ved sak 65 – 2122 Resolusjon om parlamentets ukultur ble
det vedtatt flere punkter for videre arbeid om å forbedre
organisasjonskulturen i studentparlamentet, og for å legge til rette for
en trygg og inkluderende organisasjon. Ingen studenter skal føle seg
ubekvemme ved å tale sine saker fra talerstolen, ingen studenter skal
oppleve baksnakking eller uthenging før, under eller etter møter. Vi er
alle ansvarlige for å bevare studentene sitt engasjement, skape gode
arenaer for debatt og utvikling som gagner vårt felles mål – å ivareta
studentene sine interesser.
Studentparlamentet skal:
x Gjennom Arbeidsutvalget kalle inn parlamentet som
organisasjon til et uformelt og frivillig møte der Ansvarsfull
inviteres til å holde kurset «den nødvendige samtalen»
x Gjennom Arbeidsutvalget arrangere et uformelt og frivillig møte
med rom for å løfte hendelser og problemstillinger fra
parlamentets kultur.
x Gjennom Arbeidsutvalget innkalle lister og Campusting til
kulturmøte, hvor alle oppfordres til å møte med minst én
representant. Videre skal Arbeidsutvalget oppfordre de
fremmøtte til å løfte tematikken i respektive lister og
Campusting.
x Gjennom Arbeidsutvalget utarbeide et vedtektsforslag som
medfører at kurs av eksterne aktører, oppfølging fra
Arbeidsutvalget og dialogmøter blir gjentatt årlig og ved behov.
x Gjennom Arbeidsutvalget sørge for at Campustingene har
tilgang på kontaktinformasjon til alle lister

Vedlegg 3
SPM0X
15.09.2022

Bærekraft
Forslag 21
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel
Forslagstype
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalgets flertall
566-576
Bærekraft på pensum
Strykningsforslag
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:
x Undersøke muligheten for bærekraft og klima på pensum i så
mange emner som hensiktsmessig.
x Jobbe med universitetet og andre aktuelle aktører for å
gjennomføre implementering av bærekraft og klima på pensum

Vedlegg 3
SPM0X
15.09.2022

CampusFinnmark
Forslag 22
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Bedre integrering av internasjonale studenter ved UiT
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Bedre integrering av internasjonale studenter ved UiT
Ny tekst
Formål: Økt fokus på tilrettelegging for internasjonale studenter knyttet
til arrangementer.
Bakgrunn: Campus Alta har svært mange internasjonale studenter. De
har gjort oss oppmerksom på at det er vanskelig å delta på
arrangementer ettersom mange av de er på norsk. Derfor ønsker vi å
både ha parallelle arrangementer for de, men også øke fokus på å ha
arrangementer på engelsk så langt det lar seg gjøre.
Studentparlamentet skal:
x
x

Økt fokus på informasjonsspredning på engelsk, blant annet
informasjon og dokumenter fra Studentparlamentet der det er
relevant
Øke antallet og forbedre eksisterende arrangementer for å
inkludere internasjonale studenter.

Vedlegg 3
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Forslag 23
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Oppstart av nye studentforeninger og utvikling av eksisterende
studentforeninger
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Oppstart av nye studentforeninger og utvikling av eksisterende
Ny tekst
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 Alta har ikke i nyere tid hatt så mange studentforeninger, og
flere studentforeninger ved de mindre studiestedene vil ha en svært
positiv effekt på studentvelferden.
Studentparlamentet skal:
x Kjøre en informasjonskampanje på campusene i Alta og
Hammerfest i samarbeid med Campustinget i Finnmark og
Samskipnaden for å vise frem alle fordelene og mulighetene ved
å starte opp eller bli med i styret på en eksisterende
studentforening og/eller linjeforening.
x Arbeide for at Samskipnaden gjennomfører opplæringskurs der
det gjennomføres opplæring i hvordan melde endringer i
Brønnøysundregisteret, god møteskikk på styremøter samt
opplæring i økonomi.

Vedlegg 3
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Forslag 24
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Styrke studentfrivilligheten
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Styrke studentfrivilligheten
Ny tekst

Formål: Øke antallet frivillige ved Studenthuset City Scene.
Bakgrunn: City Scene er studenthuset i Alta, og har tidligere hatt et
høyt aktivitetsnivå gjennom et vanlig studieår. Her arrangeres både
konserter, quiz, karaoke og andre arrangementer på jevnlig basis. I
tiden etter pandemien har det oppstått trend der stadig færre melder seg
som frivillige på Studenthuset City Scene, noe som setter tilbudene i
fare. Uten tilstrekkelig med folk i og utenfor baren kan ikke
arrangementene gjennomføres som planlagt.
Studentparlamentet skal:
x

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

Vedlegg 3
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Forslag 25
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Forsterke Campustinget i Finnmark sin informasjonsstrategi
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Forsterke Campustinget i Finnmark sin informasjonsstrategi
Ny tekst
Formål: Øke graden av innsikt med tanke på tilbud ved Campus
Finnmark, også for de desentraliserte, nettbaserte og de internasjonale
studentene. I tillegg ønsker vi å inkludere studenter som kommer til
Finnmark på lange og korte opphold av forskjellige grunner.
Bakgrunn: Campustinget i Finnmark ønsker at studentmassen har en
dypere forståelse for arbeidet de gjør og de tilbudene som finnes, i
tillegg til å få deres innspill og innsikt fra de. Hva som kan gjøres for
den enkelte, de som bruker Campuser i Finnmark regelmessig. Også de
som er her over kortere perioder eller de som er nettstudenter som
kanskje bare er i Finnmark på et par samlinger i året. Vi har en jobb å
gjøre med å få spredd informasjon om hva vi tilbyr av arrangementer og
tjenester.
Studentparlamentet skal:
x Bistå Campustinget i Finnmark med å få kartlagt hvilke
studenter de kan være en ressurs for.
x Bistå Campustinget i Finnmark med å utbedre de eksisterende
informasjonstiltakene

Vedlegg 3
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Forslag 26
Forslagsstiller
Linjenummer
Underkapittel

Jonas Bovoll (Campustinget Finnmark)
Etter 632
Samarbeid på tvers av studentdemokratiene og campusene i Finnmark
Nytt underkapittel
Tilleggsforslag

Forslagstype
Opprinnelig tekst
Samarbeid på tvers av studentdemokratiene og campusene i
Ny tekst
Finnmark

Formål: Styrke samarbeidet mellom campusene i Finnmark,
Campustingene, Studentparlamentet, UiT og andre relevante aktører.
Bakgrunn: I Finnmark er det tre forskjellige campuser, vi ønsker
dermed å øke samarbeidet mellom campusene. Våren 2022 ble det
besluttet at vi skulle ha en representant på hvert campus. Dette er et
arbeid Campustinget ønsker å fortsette med å se hva vi kan gjøre for å
dyrke samarbeidet, og inkluderer UiT i denne prosessen. I tillegg ser
Campustinget nytten av å samarbeide med andre campus, både gjennom
utveksling av informasjon og eventuelle fremtidige arrangement.
Campustinget ønsker også tettere samarbeid mellom AU i dette
arbeidet.
Studentparlamentet skal:
x
x

Bistå i arbeidet med å samle Campustingene, for å styrke
samarbeidet og kompetansen blant og i mellom de forskjellige
Campustingene.
Tettere kommunikasjon og bedre informasjonsflyt mellom AU,
campusene og Campustingene.

