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§1 Navn
Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter
studentparlamentet)

§2 Formål
Studentparlamentet er det øverste studentorganet ved UiT, og er selvstendig og partipolitisk
uavhengig. Studentparlamentet skal ivareta studentenes interesser og fremme studentenes
synspunkter overfor institusjonens styre.

§3 Nasjonal tilknytning
Studentparlamentet er et medlemslag i Norsk Studentorganisasjon og Studentenes og
akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).
Nasjonal tilknytning vedtas av studentparlamentet med absolutt ⅔ flertall og må stadfestes i
påfølgende valgperiode med med absolutt ⅔ flertall.
Vedtak om utmelding fra nasjonale organisasjoner vedtas av studentparlamentet med absolutt ⅔
flertall, og må stadfestes i påfølgende valgperiode med absolutt ⅔ flertall.

§4 Sammensetning og periode
§4.1 Studentparlamentet består av studenter valgt fra flere forskjellige valgkretser og velges for
perioden fra 1. juli til 30. juni i det påfølgende året.
§4.2 Studentparlamentet skal bestå av 25 representanter.
§4.3 Studentdemokratiene ved campus i Harstad, Narvik og Alta gis anledning til å oppnevne 2
representanter hver.
§4.4 De øvrige 19 representantene skal velges ved listevalg ved hele UiT Norges
Arktiske universitet som valgkrets.
§4.5 Den enkelte valgkrets står fritt til å bestemme hvilken valgform som skal benyttes.
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§5 Myndighet
§ 5.1 Studentparlamentets overordnede oppgaver
Studentparlamentet skal drøfte og uttale seg i saker som forelegges parlamentet fra UiT, samt
øvrige saker som Studentparlamentet anser viktig for studenter ved UiT.
Studentparlamentet innstiller ovenfor samskipnadstyret på hvordan semesteravgiften bør
fordeles. Studentene ved Narvik og Harstad skal selv forvalte semesteravgiftspengene betalt av
studentene som tilhører lærerstedet. Organisasjoner fra Harstad og Narvik vil derfor ikke være
søknadsberettiget på midler fra studentparlamentet.
Representanter oppnevnt av studentdemokratiene i Harstad og Narvik må derfor tre ut av
parlamentet under behandling av semesteravgiftssaker.
§5-2 Tilbakekalling av representanter (mistillitsforslag)
Studentparlamentet kan tilbakekalle alle valgte representanter fra valg gjort av
studentparlamentet. Slik tilbakekalling må vedtas av studentparlamentet med absolutt flertall.
Det er likevel ikke anledning til å tilbakekalle medlemmene i kontroll- og organisasjonskomitéen,
eller representanter i verv hvor annet følger av lov dette reglementet viker for.
Forslag om tilbakekalling må aktivt fremmes fra talerstolen under et ordinært møte og
overleveres skriftlig til ordstyrerbordet av studentparlamentets representant, kontroll- og
organisasjonskomitéen, eller arbeidsutvalget.
Forslag om tilbakekalling behandles ved ekstraordinært møte innen 14 dager etter forslaget
stilles.
Det er anledning til å foreslå tilbakekalling av arbeidsutvalget. Dette gjelder både for
arbeidsutvalgets enkeltmedlemmer, samt for arbeidsutvalget som helhet. Innkalling til
ekstraordinært møte som følge av slikt forslag skal håndteres av kontroll- og
organisasjonskomitéen.
Dersom tilbakekalling vedtas skal nyvalg til vervet normalt sett gjøres på samme møte som
tilbakekallingen. Om dette ikke lar seg gjennomføre, skal nyvalg gjøres på ekstraordinært møte
innen 14 dager etter tilbakekallingen.
Enhver tilbakekalt representant må avtre umiddelbart. Dersom vervet er honorert fortsetter
honoraret i en måned etter avtredelse.
§5-3 Uravstemning
Enkeltsaker fra studentparlamentet kan sendes til uravstemning ved simpelt flertall blant
representantene, eller hvis 200 semesterregistrerte studenter krever det med sin underskrift.
Uravstemning er bindende dersom minst 5 % av de stemmeberettigede avgir gyldig stemme.
Kontroll- og organisasjonskomiteen bestemmer ordlyden i saken, med hensyn til at all
informasjon om saken kommer frem på et nøytralt grunnlag.
§ 5-4 Stemmerett
Alle valgte representanter i studentparlamentet har stemmerett på studentparlamentets møter.
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§ 6 Valg og konstituering
Valgbar til Studentparlamentet og de verv som utgår fra dette er semesterregistrerte studenter
ved UiT, samt studenter i permisjon som følge av tillitsverv på heltid som utgår fra
Studentparlamentet eller den nasjonale studentbevegelsen.
Studentparlamentet avholder konstituerende møte innen utgangen av det sittende
studentparlamentets funksjonstid etter innkalling fra kontroll- og organisasjonskomiteen.
Under konstituerende møte vedtas forretningsorden for studentparlamentet, og det velges
kontroll- og organisasjonskomité, møteleder, arbeidsutvalg og representanter til
samskipnadsstyret. Konstituerende møte innstiller på universitetsstyrerepresentanter.
§ 6‐1 Valg av arbeidsutvalget
Valg av arbeidsutvalg utføres ved separate valg i følgende rekkefølge: Først velges leder, deretter
nestleder, arbeidsutvalgsmedlem 1 og arbeidsutvalgsmedlem 2.
arbeidsutvalgsmedlem 1 og 2 velges ved preferansevalg
Leder og nestleder må velges blant de faste medlemmene i studentparlamentet.
Dersom noen av arbeidsutvalgets medlemmer trekker seg fra sitt verv, skal det normalt sett
gjennomføres nyvalg innen to uker. Dette ansvaret påligger gjenværende
arbeidsutvalgsmedlemmer. Om det ikke er noen gjenværende arbeidsutvalgsmedlemmer,
ligger ansvaret for å gjennomføre nyvalg hos kontroll- og organisasjonskomiteen.
Dersom leder trekker seg fra sitt verv, vil nestleder erstatte leder, og det vil gjennomføres nyvalg
på nestleder.
Studentparlamentet kan med 2/3 flertall velge å la en posisjon i arbeidsutvalget stå tom i stedet
for å gjennomføre nyvalg.
§6-2 Konstituering og ansvar
Arbeidsutvalget har et overordnet ansvar for å representere alle studenter opp mot eksterne
organer. Medlemmene i arbeidsutvalget skal ta hensyn til studentmassen sin sammensetning,
og har sammen ansvar for å representere majoriteter og minoriteter sine interesser på alle
campus.
Arbeidsutvalget konstituerer seg selv, og skal fylle følgende faste oppgaver:

• Utdanning og læringsmiljø
• Fag og forskning
• Likestilling og mangfold
• Velferd
• Internasjonalisering
• Karriere og arbeidsliv
• Informasjon og kontakt
• Organisasjon og studentdemokrati
• Koordinering mellom eksterne campus (Harstad, Narvik, Alta + øvrige mindre campus)
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§ 7 Personvalg
§ 7–1 Valgform
Alle personvalg i studentparlamentet skal skje med preferansevalg hvis mer enn en representant
skal velges. Dette skal også skje uavhengig av om det er kjønnskvotering i utvalget. Ved valg til
eksterne verv velges det antall representanter som er nødvendig til det aktuelle organet og
tilsvarende vararepresentanter ut fra de krav som stilles av organet. Ved valget mellom personlig
eller nummerert vara benyttes nummerert vara.
§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg
Arbeidsutvalget foreta valg til midlertidige organer. I hastesaker kan arbeidsutvalget oppnevne
representanter midlertidig. Disse må godkjennes på førstkommende ordinære
studentparlamentsmøte.
§ 7–3 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet ved personvalg foretas først omvalg mellom de kandidatene der
stemmegivningen var lik, før loddtrekning benyttes.

§ 8 Plassfratredelse i studentparlamentet
Følgende medlemmer og varamedlemmer av studentparlamentet fratrer midlertidig sin plass
eller varaplass i studentparlamentet til fordel for sine respektive varamedlemmer:
 Fungerende medlemmer av det sittende studentparlaments arbeidsutvalg
 Fungerende medlemmer av kontroll- og organisasjonskomiteen
 Fungerende møteleder
 Fungerende medlemmer av den nasjonale studentorganisasjonens arbeidsutvalg
 Faste representanter i styret til Norges arktiske studentsamskipnad.
 Faste representanter i universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet.

§ 9 Møter i studentparlamentet
§ 9.1 Vedtaksdyktighet
Studentparlamentet er vedtaksdyktige når minst halvparten av representantene er tilstede. I
tillegg må arbeidsutvalgets leder eller nestleder være tilstede.
§ 9.2 Stemmelikhet
I tilfeller av stemmelikhet i studentparlamentet blir det først avholdt ny avstemning. Dersom det
fortsatt er stemmelikhet er det innstillingen som går gjennom. Om det ikke foreligger noen
innstilling vil forslaget falle.
§ 9.3 Innkalling
Studentparlamentets møter innkalles av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget fastsetter tid og sted
for møtene dersom dette ikke følger av tidligere vedtak i studentparlamentet. Det avholdes minst
et møte eller studentkonferanse utenfor Tromsø hvis finanssituasjonen tillater det.
§ 9.4 Blanke stemmer
Dersom antallet blanke og ugyldige stemmer overskrider antall godkjente stemmer for eller mot,
er ikke avstemningen gyldig. Saken kan kun behandles igjen hvis den settes på dagsorden for et
senere ordinært møte.
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§ 9.5 Vedtak
Vedtak fattes ved simpelt flertall i saker der ikke annet er bestemt ved hjemmel i reglement.
Omgjøring av vedtak fattet ved simpelt flertall gjøres ved kvalifisert ⅔ flertall.
§ 9.6 Ekstraordinært møte
Ekstraordinært møte skal kalles inn dersom 1/3 av studentparlamentets representanter, eller
arbeidsutvalget krever det. Dersom arbeidsutvalget etter dette ikke kaller til møte innen 14 dager
påligger det kontroll- og organisasjonskomiteen å gjøre dette.
Kun den saken som er årsak til innkalling til ekstraordinært møte kan behandles på møtet, vedtak
skal fattes ved kvalifisert ⅔ flertall.
Vedtak i personvalgssaker på ekstraordinært møte fattes ved simpelt flertall.
Ekstraordinært studentparlamentsmøte er beslutningsdyktig når minimum halvparten av
representantene møter.
Ekstraordinært møte kan ikke realitetsbehandle vedtektsendringer eller nasjonal tilknytning.
§9.7 Dagsorden
Arbeidsutvalget foreslår dagsorden for studentparlamentets møter og står for saksforberedelser
i samarbeid med aktuelle komiteer. Arbeidsutvalget har innstillende myndighet der ikke annet
følger av vedtak i studentparlamentet. Studentparlamentet kan legge til saker på dagsorden
under behandling av dagsorden ved ⅔ flertall og vedtak i slike saker må fattes med ⅔flertall.
Forslag om reglementsendringer kan ikke legges til dagsorden, men studentparlamentet kan ved
simpelt flertall vedta at forslaget skal behandles på påfølgende ordinære møte.
§ 9.8 Møteplikt
Studentparlamentets representanter, arbeidsutvalget, kontroll- og organisasjonskomiteen,
møteleder og studentparlamentets organisasjonskonsulent har møteplikt på møter i
Studentparlamentet. Studentrepresentanter i universitetsstyret ved UiT Norges arktiske
universitet,
og styret i tilknyttede studentsamskipnader har orienterings- og møteplikt.
Dersom en representant ikke er tilstede i egen person eller ved vara på to etterfølgende møter,
sender arbeidsutvalget beskjed til deres respektive gruppering med oppfordring om å møte opp
eller velge en ny representant til neste møte.

§ 10 Studentparlamentet og offentlighet
Alle saksdokumenter er offentlige dersom de ikke ved spesielt vedtak er unntatt offentlighet.
Stemmegivning i studentparlamentet skal refereres slik at det fremgår hvordan enhver
representant har stemt, med unntak av ved personvalg.
Studentparlamentets møter er åpne, men studentparlamentet kan med simpelt flertall vedta at
enkelte saker skal behandles for lukkede dører. Debatten om hvorvidt et studentparlamentsmøte
skal lukkes holdes for lukkede dører.
I møter som holdes for lukkede dører har kun studentparlamentet, arbeidsutvalget,
kontroll- organisasjonskomiteen, studentparlamentets organisasjonskonsulent, møteleder og
referent eller deres møtende varaer, rett til å være tilstede.
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Det føres eget referat for lukkede saker, der kun vedtakene er referert. Referatene arkiveres av
studentparlamentets organisasjonskonsulent. Kun kontroll- og organisasjonskomiteen,
studentparlamentets medlemmer, arbeidsutvalget og berørte parter har innsyn i lukkede saker.
Man blir definert som berørt part etter vedtak i kontroll- og organisasjonskomiteen.

§ 11 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget er studentparlamentets saksfremleggene og saksforberedende organ.
Arbeidsutvalget skal fastsette kontortider slik at studentenes mulighet til å henvende seg
direkte til arbeidsutvalget ivaretas på best mulig måte.
Sittende arbeidsutvalg plikter å gi en grundig opplæring av påfølgende arbeidsutvalg. Hvordan
dette gjennomføres avgjør sittende arbeidsutvalg selv. Ved avsluttet periode skal
arbeidsutvalget kort redegjøre for perioden for studentparlamentet.

§ 12 flercampusmodell og innflytelse
Leder i arbeidsutvalget har ansvar for at campuslederne blir tatt med i prosessen rundt de saker
som omhandler deres campus.
Det skal avholdes møte mellom arbeidsutvalget og campuslederne minimum en gang i måneden,
og i forbindelse med studentparlamentsmøter. Møtene skal som hovedregel foregå digitalt.
Det er leder av arbeidsutvalgets oppgave at det foregår jevnlig dialog mellom eksterne campus
og det sentrale arbeidsutvalget, i saker som angår UiT-studentene som en helhet, og saker med
klar fakultetstilhørighet.
I de sakene som angår campusene skal de ta del i innstillingen av saker sammen med
arbeidsutvalget.

§ 13 Studentparlamentets komiteer
Studentparlamentet oppretter selvstendig komiteer og utvalg. Det skal utarbeides mandat og
myndighet for komiteer og utvalg etter innstilling fra arbeidsutvalget. Sittende komiteer plikter å
gi en grundig opplæring av påfølgende komitemedlemmer, og legge fram en informativ rapport,
for Studentparlamentet på slutten av perioden.
Det er komitéleders ansvar å innkalle til møter og holde komiteen orientert om saker innenfor
komiteens saksfelt. Hvert komitémedlem har mandat til å innkalle til møter for sin komité med
minst tre dager varsel.
§13.1 Semesteravgiftsfordelingskomité
Ved første ordinære møte i studentparlamentets periode velges semesteravgiftsfordelingskomité
bestående av fire medlemmer og to vararepresentanter.
Velferdspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget er leder for semesteravgiftsfordelingskomiteen og
velges ikke. Studentparlamentets organisasjonskonsulent er komiteens sekretær, men har ikke
stemmerett.

7

Semesteravgiftsfordelingskomiteen plikter å saksforberede alle saker vedrørende
semesteravgiftsfordeling for studentparlamentet og har innstillende myndighet i slike
bevilgningssaker. Komitéen skal til enhver tid ha oversikt over resterende midler til fordeling og
sørge for at disse kommer studentenes interesser best mulig til gode.
Det enkelte møte i semesteravgiftskomiteen skal referatføres.
§ 13.2 Kontroll- og organisasjonskomité
Studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité består av tre medlemmer valgt under
konstituerende møte og konstituerer seg selv med leder og nestleder. Kontroll- og
organisasjonskomiteen skal på selvstendig grunnlag, eller på oppfordring, gå gjennom
arbeidsutvalgets handlinger og kontrollere at disse er innenfor retningslinjer og vedtak fattet av
studentparlamentet.
Kontroll- og organisasjonskomiteen skal hvert år kontrollere at studentparlamentets økonomiske
disposisjoner er i tråd med vedtatte budsjetter og retningslinjer. Kontroll- og
organisasjonskomiteen innstiller ovenfor studentparlamentet i ovennevnte saker.
Kontroll- og organisasjonskomiteen skal uttale seg om fortolkninger av reglementer, instrukser
o.l. etter forespørsel fra studentparlamentet, komiteer eller arbeidsutvalget.
Ved tvil om reglementsfortolkning i studentparlamentet utsettes saken inntil kontroll- og
organisasjonskomiteen har uttalt seg. Kontroll- og organisasjonskomiteens fortolkning må følges
og kan kun overprøves av studentparlamentet med 2/3 flertall.

§14 Utfyllende reglementer
Dette reglementet utfylles og suppleres av:
 Økonomireglement for Studentparlamentet
 Valgreglement for Studentparlamentet
 Forretningsorden for Studentparlamentet
 Reglement for tildeling av støttemidler
Ved konflikt viker samtlige av de overnevnte reglementene for Reglement for
Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet

§ 15 Endring av reglement
§ 15.1 Vedtak om endring av reglementet
Samtlige reglement for studentparlamentet kan endres ved absolutt 2/3 flertall.
§15.2 Særlige endringer av reglement
Endring av §§§ 1, 2 , 3, 4 og 15.2 i Reglement for studentparlamentet må stadfestes i
påfølgende periode med absolutt 2/3 flertall. Endringer i reglement som helt eller delvis er
begrunnet med endringer i fakultetsstrukturen er ikke nødvendig å stadfeste i påfølgende
periode med absolutt 2/3 flertall.
§ 15.3 Saksgang endringsforslag
Endringsforslag til reglementene skal forelegges kontroll- og organisasjonskomiteen før
behandling i studentparlamentet. Kontroll- og organisasjonskomiteen skal vurdere hvorvidt
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foreslåtte reglementsendringer vil stride mot eksisterende reglement. Kontroll- og
organisasjonskomiteen skal i slike tilfeller lyde på «kan vedtas» dersom det ikke vil skape
motstridende reglementer eller «bør ikke vedtas» dersom det skaper motstridende reglementer.
Kontroll- og organisasjonskomiteen kan på eget initiativ foreslå endringer av reglementene. I
slike tilfeller har arbeidsutvalget innstillende myndighet.
§ 15.4 Ikrafttredelse
Vedtatte endringer i reglementet trer i kraft ved møtets slutt, dersom ikke annet fremgår av
vedtaket

§ 16 Oppløsning
Denne paragrafen kan ikke endres.
Studentparlamentet kan ikke oppløses ved unntak av ved nedlegging av UiT.

§17 Definisjoner
Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke
Kvalifisert flertall: Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for
Absolutt Flertall: Mer enn 50 % av representantene må stemme for
Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for
Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for
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