DATO: 18.05.2018

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 25.05.2018, klokken 16:00
Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbyget hus 1

Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referater
3. Orientering fra leder (ikke mottatt skriftlig orientering)
4. Orientering fra nestleder
5. Orientering fra velferdsansvarlig (ikke mottatt skriftlig orientering)
6. Orientering fra utdanningsansvarlig
7. Orientering fra UiT-styret
8. Orientering fra samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
Vedtakssaker

66-1718
67-1718
68-1718
69-1718
70-1718
71-1718
71-1718

Sommerfullmakt
Suppleringsvalg til klagenemnda
Årsmelding fra studentparlamentet
Retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte
Gjennomgang av studentparlamentets vedtekter
Søknad om semesteravgift fra Students without Borders (ettersendes)
Diskusjonssak: Organisering av det kunsfaglige fakultet/universitetsmuseet

Referat fra møte i studentparlamentet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Liste/fakultet/tilhørighet
Sosialdemokratene
Sosialdemokratene
Sosialdemokratene
Sosialdemokratene
Sosialdemokratene
Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste
Moderat liste
Arktisk liste
Sosialistisk Studentlag
Sosialistisk Studentlag
Campus Narvik
Campus Narvik
Campus Narvik
Fakultet for ing.vit og tek.
Campus Harstad
Campus Harstad
Campus Harstad
Campus Harstad
Campus Finnmark
HSL-fakultetet
Medfak
Jurfak
NT-fak
BFE-fakultetet
Kunstfak
ISU

Navn
Stine Marie Høgden
Andrea Jørstad Thoresen
Ahmad Shoeyb Daliri
Stine Jørgensen Andersen
Silja Wara
Marte Bye Sørnes
Cecilie Mathisen
Marie Nergaard Blix
Hanna Kristie Bakke-Jensen
Kristin Fjellheim Eriksen
Benjamin Nordberg Furuly
Tarald Nikolaisen
Sindre Berntsen
Ilayda Ilkichi Sabri
Mathias Hogne Kjerstad
Lasse Olavsen Øien
Tina Løfaldli
Tarald Rindstad
Rebecca Marum
Tonje Isaksen
Marte Ulriksen
Christian Hauge
Krister Kilavik
Daniel Hansen Masvik
Birgitte Thoresen
Sunniva Martine Addison
Jørgen Bunk Olsen
Thomas Soleng
Aurora Skagen
Solveig-Marie Oma
Nikolai Shulgin

Møtet settes med 18/23 stemmeberettigede

Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei

Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei

Vara
Linn Bruholt
Viljar Hanssen
Adrian Traasdahl

Tonje Nilsen
Martin E. Woll
Oliver Mizero

Even Thorsdalen

Tillman Fortmuller
Robert Li

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent

2 Godkjenning av referater
Vedtak: Referater er godkjent

Sak 65/1718 Vårfordeling av semesteravgift
Det gjøres habilitetsvurderinger av følgende personer: Aurora Skagen, Linn, Bruholt, Tonje
Nilsen og Adrian Traasdahl.
Parlamentet finner at Skagen, Bruholt og Traasdahl er inhabile, mens Nilsen finnes å være
habil.
De tre inhabile trer ut av parlamentet. Robert Li trer inn som vara for Aurora Skagen, det er
ingen vara for de to øvrige.
Parlamentet er nå 16/23 stemmeberettigede
Det foreslås at søkerorganisasjonene gis talerett. Denne innvilges
Det er ett endringsforslag til innstillingen fra semesteravgiftskomiteen. Dette forslaget
kommer fra Sosialdemokratene.
Sosialdemokratene forslag:
Støtten til Astud økes med 10.000 kroner. Dette finansieres gjennom å kutte 5.000 i støtten
til HHT-dagen, og 5.000 i midler avsatt til oppstarts/arrangementsstøtte.
Det bes om delt votering på endringsforslaget.
Det voteres deretter først over hvorvidt støtten til HHT-dagen skal reduseres med 5.000 og
disse midlene gis til Astud
For endringsforslaget: 2,3,5,28, 29
Mot endringsforslaget: 6,7,8,9,10,11,12,13,24,27,30
Vedtak: Denne delen av endringsforslaget har falt.
Det voteres deretter over hvorvidt avsatte midler til oppstarts/arrangementsstøtte skal
reduseres med 5.000 kroner og disse midlene gis til Astud

For endringsforslaget: 2,3,5,27, 28,29,30
Mot endringsforslaget: 6,7,8,9,10,11,12,13,24
Vedtak: denne delen av endringsforslaget har falt.
Det gjøres deretter en endelig votering over hvorvidt man skal vedta forslaget fra
semesteravgiftskomiteen.
Vedtak:
Semesteravgiften tildeles slik det fremgår fra tabellen under.
Organisasjon

Tildeles

Arctic Economic Society

5.000

Arctic Sector

6.000

Astud UiT

5.000

HHT-dagen

50.000

Høyres Studenter – Tromsø

30.000

Imladris

20.000

Medisinstudentenes Fagutvalg

0

Moderat Liste

20.000

Ruphus

5.000

SAIH

45.000

Sosialdemokratene UiT

12.000

Sami – SSDN

35.000

Start UiT

30.000

Studenter med Haiti

23.000

StudentKRIK

11.000

Studentmållaget – Tromsø

5.000

Troms Europeisk Ungdom

10.000

UiT SV

20.000

YATA Tromsø

30.000

Altastudentes Idrettslag

10.000

Spire Tromsø

10.000

Avsettes til oppstarts/arr.støtte

22.000

Vedtaket er mot stemmene til 2, 3, 5 og 29
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Orientering Nestleder
Ærede parlament
Nasjonalt
Det har vært avholdt NSO sitt landsmøte i Tønsberg. Vi var 11 fantastiske delegater fra UiT
som reiste ned. Det var mye engasjement, og mange spennende saker som ble diskutert. Det
er utrolig gøy å møte andre studentpolitikere fra andre institusjoner, og møte mange nye folk.
All honnør til alle fra UiT som reiste ned.

Konstituerende møte
Det er alltid gøy å se at det er flere kandidater til de ulike vervene som skal velges på
konstituerende. Derfor er det viktig at de nyvalgte representantene kan ta valg på bakgrunn at
de har blitt kjent med kandidatene. Derfor hadde vi et program i forkant av konstituerende
møte. Der holdt organisasjonskonsulent Frode Henriksen en god presentasjon av hva
studentparlamentet er, hvordan konstituerende møte skal gjennomføres og litt praktisk
informasjon. Det ble også gjennomført en sofaprat av de kandidatene som stilte til valg.
Denne sofapraten ble gjennomført i samarbeid med Midnattssolposten Tilbakemeldingene på
dette arrangementet er bare positive.
Overlapp
Det er viktig at de nye personene som er valgt til neste års AU får en så god start som
overhode mulig. Derfor har vi brukt bra med tid på å planlegge overlapp, og sette av godt med
tid. Vi satt av en hel dag helg til felles overlapp. Pluss at vi skal ha god tid til individuelle
overlapp med de som har overtatt de arbeidsoppgavene som er våres. NSO stod for mye av
opplegget i overlapps helgen. Påtroppende AU har utrykket tilfredshet for opplegget de fikk
servert.

UiT Norges arktiske universitet har fått en ny viserektor for Sør-Troms og Nordland. Det er
Kriss W. Rokkan Iversen som har fått den fantastiske muligheten til å utvikle UiT sin posisjon
sør for Tromsø. Derfor har lederne av Campustinget og Studentparlamentet har hatt et møte
for å lære hverandre bedre å kjenne. Det var et utrolig godt møte hvor man lære viserektoren
hvordan studentdemokratiet fungerer, hvordan vi ønsker å jobbe opp mot viserektor og hvilke
saker vi er interessert i å få igjennom.
Språk er utrolig viktig for en utdanningsinstitusjon og studentene. Derfor hadde Språkrådet
invitert studenter, fagansatte og universitetsledelsen til en drøfting om hvordan man kan bli
bedre på dette området. I etterkant av denne seansen så har jeg hatt møte med Mållaget om
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hvordan status er for studenter som skal ta eksamen på nynorsk. Det er for mange feil og
mangler på dette området. I etterkant av det møtet har vi tatt det opp med rektoratet og
dekanene for å få en forbedring for de manglene som universitetet har.

Likestilling
BALANSE har fått 7 millioner kroner fra forskningsrådet for likestillingstiltak på UiT. Det er
utrolig gledelig at UiT gjennomfører konkrete tiltak på dette feltet. Har gjentatte ganger tatt
opp at likestillingsutvalget må komme opp i drift igjen. Dette liger i siste sluttfase før det kan
bli funksjonelt.
For øvrig har det kommet mange spennende rapporter den siste tiden. Studentombudet sin
årsrapport, mulighetsstudiet samt mange interessante høringssvar fra UiT når det gjelder
målstyring, revidering av UH-loven, tilknytningsmodellen osv.

Nestleder Aleksander Berget
Nestleder
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Orientering fra utdannings- og forskningsansvarlig
Ærede Parlament

Først vil jeg gratulere de nyvalgte etter konstituerende!

Jeg ønsker å takke studentparlamentet for at jeg har fått tilliten til å være utdannings- og
forskningsansvarlig det siste året.

Mai måned er preget av mange røddager og eksamener for de fleste studenter og ansatte ved
universitetet, men allikevel har det vært en hektisk avslutning på denne perioden med mye
møtevirksomhet. Det har videre også vært en del arbeid knyttet til planlegging av
sommerfesten og utarbeidelsen av årsrapporten. Det har også vært gjennomført konstituerende
møte i studentparlamentet i løpet av denne måneden.

Hoveddelen av arbeidet i avslutningen har dreid seg om vedtektskomiteen, som skal
behandles i dagens møte. Vi har hatt 3 møter i denne komiteen i perioden. Den 18. april, den
27. april og 7. mai. Dette har vært etterfulgt av utarbeiding av alle endringsforslagene. Disse
reglementsendringene ligger med sakspapirene. Jeg håper på en god debatt rundt forslagene
her, og at man tar inn de nødvendige oppdateringene.

Det har også vært møte i strategisk utdanningsutvalg den 24.april der man har diskutert mange
viktige saker knyttete til kvalitetssystemet til UiT. Samt at man hadde lansering av den nye
websiden med oversikt over alle utvekslingsprogrammene til hvert studieprogram. Dette er en
viktig oppdatering av nettsidene til UiT, da man får en tydelig oversikt over
utvekslingsavtalene. Dette er viktig for å øke utvekslingen her ved UiT.

Jeg har også vært i møte med det nasjonale granskningsutvalget. Dette møtet var den 26. april
og omhandlet det nye lovverket knyttet til forskningsetikk. Dette møtet var sammen med
Helse Nord og UNN for å diskutere saken, og UiT sine tanker rundt det nye regelverket. Dette
var et viktig møte for å få informasjon om det nye lovverket og oppfølgingen av dette.
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Senere samme dag var jeg i møte med forskningsstrategisk utvalg. Der diskuterte vi kurs for
veiledere på PhD nivå, samt det nye personvernregelverket til EU - GDPR. Dette var et viktig
møte for å sikre bedre veiledning for PhD studentene som er en viktig ressurs for de øvrige
studentene på UiT, når det kommer til veiledning og undervisning. Det var også viktig for oss
studenter å få en oppdatering på hvordan UiT ligger an med oppfølgingen av GDPR arbeidet.

Vi hadde også et møte med IT-avdelingen den 4. mai der vi drøftet å få tilgang til LMS for
førsteårsstudentene før man betaler semesteravgift, slik at man tidlig kan komme i gang med
pensum og at det skal være lettere for studentene å komme som nye til UiT. På dette møtet
snakket vi også om at pilotprosjektet med digitale pensumlister som rulles ut til høsten.

Vi har i tillegg gjennomført overlapp med det nye arbeidsutvalget helgen 11-13. mai. Det er
viktig at vi ga det nye arbeidsutvalget en god mulighet til å komme i gang med sitt arbeidet og
være klar for neste periode. Jeg skal også gjennomføre overlapp med den nye utdannings- og
forskningsansvarlige før perioden er over ved utløpet av mai måned.

Jeg har ut over dette hatt innlegg på Fyrtårnskonferansen til UiT den 14. mai. Jeg var bedt om
å holde innlegg om hvordan studentene kan være med å sikre kvaliteten i høyere utdanning.
Jeg snakket om viktigheten av å involvere studentene i diskusjonene tilknyttet
utdanningsløpene og metodene som man ønsker å implementere for å styrke dette. Det er
viktig at man involverer studentene i alle avgjørelser som er knyttet til utdanningene.
Jeg vil også gi en siste påminnelse om at Fronter-systemet stenger den 30.juni, så man må
huske å hente ut alt som man vil ta vare på.

Før neste møte i Studentparlamentet skal jeg i møte i Presterådet og LMU. I LMU skal man
diskutere utdeling av midler fra fondet for forsinket sensur. Jeg skal også i gang med arbeidet
med branding for Canvas som nytt LMS, noe som blir veldig spennende.
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Jeg tar gjerne imot spørsmål!
Tromsø, 18.05.2108
Ole Even Andreassen
Utdannings- og forskningsansvarlig

Studentparlament.
Siden dere sist møttes har det vært avholdt et møte i universitetstyret på flotte UiT i Harstad. Der ble
det tatt opp en del saker som fortjener deres oppmerksomhet. Departementets kommende
utredning av tilknytningsform og forenkling av lovverket, Studentombudets årsrapport,
mulighetsstudien for sammenslåing av Kunstfak og Universitetsmuseet, og forskriften for
doktorander.
Som dere uten tvil har lagt merke til har institusjonenes tilknytningsform vært diskutert i media den
siste tiden. KD har så langt ikke sagt noe annet enn at alle muligheter bør være åpne, og at det
simpelthen er et ønske om en vurdering av om dagens ordning er hensiktsmessig. UiO har på sin side
gått hardt ut imot foretaksmodellen, de fleste andre ser ut til å være avventende (også vi på UiT). Når
utredningen går sin gang vil dette utvilsomt bli en definerende sak i UH-sektoren, og det er derfor
ikke uklokt å følge nøye med når Khrono dekker forløpet. Forenklingen av lovverket er en sak akkurat
like preget av å være i oppstartsfasen, og UiT har per nå kun gitt innspill til mandatet for utredningen.
Det vi ba om var i hovedsak at man bør ha et bredt mandat, naturligvis.
Studentombudets årsrapport er et utrolig viktig verktøy for institusjonen ettersom det innen noen
viktige felt er vår eneste indikator på hvor skoen trykker. Jeg anbefaler dere alle å lese med nitid,
men noen hovedtrekk, etter min mening, er at studenter i praksis utsettes for et skjevt maktforhold
som kan bety at de ikke våger å si ifra om urett. Det er også verdt å merke seg at det er variasjon i
hvordan trakassering av en ikke-seksuell natur behandles på UIT og at dette må rettes oppi snarest.
Alle fortjener den samme profesjonelle behandlingen. Samtidig bør institusjonen berømmes for hvor
alvorlig de behandler ansatt-mot-student trakassering.
Mulighetsstudien for Kunstfak og Museet er kommet, og selv om vedtaket ikke fattes ennå er det på
tide å begynne å tenke på hvordan og hvem dere ønsker å lobbe. Selv velger jeg å være åpen for
begge løsninger inntil videre. En samorganisering med museet er spennende; av og til er ved å gjøre
noe nytt at man gjør det bedre, men innovasjon for innovasjonens skyld er ikke et poeng. Vi må tro
på at den løsningen vi til sist velger er den beste for både Kunstfak og Universitetsmuseet.
Endringer i forskriften for ph.d og dr.philos handlet primært om to ting: skal vi ha prøveforelesning
og skal vi ha styrebehandling som godkjenning. Prøveforelesninger beholdes, de oppfyller ikke sin
opprinnelige funksjon, men evnen til å formidle anses fremdeles som en relevant evne i de fleste
yrker. Styrebehandling blir det i de ytterst få saker der komiteen gjør vedtak med dissens i
stipendiatens disfavør.

Kristoffer Wilhelmsen

“There is only one thing in life worse than being talked about,
and that is not being talked about.”
Oscar Wilde
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AU/ORGANISASJONSKONSULENT

SAK 66-1718
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 25.05.18

Sommerfullmakt
Da det ikke avholdes noen studentparlamentsmøter i sommerferien, er det nødvendig at
parlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å i denne perioden foreta eventuelle beslutninger
som normalt sett skulle vært sanksjonert av studentparlamentet.
Sommerfullmakten er ikke som å forstå som en blankofullmakt til arbeidsutvalget, men snarere
som en bemyndigelse til bruk ved særskilt behov.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å foreta nødvendige vedtak og økonomiske
disposisjoner f.o.m dagens dato t.o.m. datoen for første studentparlamentsmøte høsten 2018.
Eventuelle vedtak eller økonomiske disposisjoner gjort på bakgrunn av denne fullmakten skal
redegjøres for på førstkommende studentparlamentsmøte
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SAK 67-1718 Suppleringsvalg klagenemnda
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 25.05.18
Ansvarlig: AU

Som følge av at en av studentenes representanter i klagenemnda har trukket seg, må det
oppnevnes en ny. Funksjonstid for vervet er ut kalenderåret 2018.
. Om sammensetning av Universitetets klagenemds medlemmer sies det:
“Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av
universitetsdirektøren. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for
lagdommere. De skal ikke være tilsatt ved Universitetet i Tromsø. To av medlemmene skal være
vitenskapelig ansatte ved universitetet, og to skal være studenter. Studentrepresentantene
oppnevnes med ett års funksjonstid. De øvrige medlemmene oppnevnes med tre års
funksjonstid.”
Et medlem med varamedlem(mer) blir sittende inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om
funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er
avsluttet.
Klagenemnda behandler følgende saker:
o Klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Universitetet i
Tromsø, herunder klage på avgjørelse om opptak, permisjon, tildeling av grad eller
vitnemål, tap av studierett og lignende.
o Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. Lov om universiteter og
høyskoler § 5-2.
Nemndas avgjørelser i saker under disse punktene kan ikke påklages. I tillegg behandler man
også saker etter Lov om universiteter og høyskoler §4-7 Annullering av eksamen eller prøve, §4-8
utestenging og bortvisning, §4-9.5 Utestenging grunnet straffbare forhold og §4-10 utestenging
etter skikkethetsvurdering.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som ny representant til klagenemnda
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SAK 68-1718 Årsmelding fra studentparlamentet
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 25.05.18
Ansvarlig: AU

ÅRSMELDING FRA STUDENTPARLAMENTET
Arbeidsutvalget har skrevet en årsmelding hvor det rapporteres om
studentparlamentets aktivitet i inneværende periode. Årsmeldingen ligger vedlagt.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet godkjenner årsmeldingen for studentparlamentet slik den står.

Studentparlamentets årsrapport
2017/2018
Denne årsrapporten tar for seg studentparlamentets virke i det akademiske året 2017-2018. Den
inneholder oversikt over hvem studentparlamentet har bestått av, hvilke verv
studentparlamentet har utpekt representanter til, i tillegg til dette en rapport om hvilke
satsningsområder og prosjekter studentparlamentet har hatt i året som har gått. Rapporten er
skrevet av studentparlamentets arbeidsutvalg. Sammen med årsregnskapet gir årsrapporten et
godt bilde av studentparlamentets aktivitet i perioden.

Arbeidsutvalget
Studentparlamentets arbeidsutvalg står for den daglige driften av studentparlamentet, og består
av fire tillitsvalgte. Årets arbeidsutvalg har vært satt sammen slik
Leder
Nestleder
AU-medlem
AU-medlem

Ida-Elise Seppola Asplund
Aleksander Terjesen Berget
Ole Even Andreassen
Sebastian Henriksen
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Parlamentets medlemmer
Studentparlamentet har denne perioden bestått av 31 medlemmer.
Tilhørighet

Navn

Sos.dem.

Stine Marie Høgden

Sos.dem.

Andrea Jørstad Thoresen

Sos.dem.

Ahmad Shoeyb Daliri

Sos.dem.

Stine Jørgensen Andersen

Sos.dem.

Silja Wara

Moderat liste

Marte Bye Sørnes

Moderat liste

Cecilie Mathisen

Moderat liste

Marie Nergaard Blix

Moderat liste

Hanna Kristie Bakke-Jensen

Moderat liste

Kristin Fjellheim Eriksen

Moderat liste

Benjamin Nordberg Furuly

Moderat liste

Tarald Nikolaisen

Arktisk liste

Sindre Berntsen

SSL – Sosialistisk studentlag

Ilayda Ilkichi Sabri

SSL – Sosialistisk studentlag

Matias Hogne Kjerstad

Campus Narvik

Lasse Olavsen Øien

Campus Narvik

Tina Løfaldli

Campus Narvik

Tarald Rindstad

IVT-fakultetet

Rebecca Marum
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Campus Harstad

Tonje Isaksen

Campus Harstad

Marte Ulriksen

Campus Harstad

Christian Hauge

Campus Harstad

Krister Kilavik

Campus Finnmark

Daniel Hansen Masvik

HSL-fakultetet

Birgitte Thoresen

Medfak

Sunniva Addison

Jurfak

Jørgen Bunk Olsen

NT-fak

Thomas Soleng

BFE-fakultetet

Aurora Skagen

Kunstfak

Solveig Marie Oma

ISU

Emma A.K. Jada

Møtevirksomhet
Parlamentet har hatt 9 møter i perioden. Datoen for disse møtene er
o
o
o
o
o
o
o
o
o

02.09.17
04.10.17
01.11.17
07.12.17
07.02.18
05.03.18
12.03.18 (ekstraordinært møte)
18.04.18
25.05.18

Parlamentet har i perioden behandlet omtrent 70 saker. Sakspapirer og referater fra
studentparlamentsmøtene kan lastes ned fra studentuit.no.

Studentrepresentanter oppnevnt av parlamentet
Studentparlamentet oppnevner studenter til en rekke sentrale styrer, råd og utvalg ved UiT. I
perioden har disse vært
o
o
o
o
o
o
o
o

Universitetsstyret: Kristoffer Wilhelmsen, Marte Sandslett Seland
Læringsmiljøutvalget: Marte Seland, Ole Even Andreassen, Kamilla Fjellheim Eriksen, Lene
Weigama, Cecilie Mathisen
Universitetets klagenemnd: Vetle Langedahl, Christian Hauge
Forskningsstrategisk utvalg: Daniel Hansen Masvik, Ole Even Andreassen
Utdanningsstrategisk utvalg: Aurora Skagen, Ole Even Andreassen
Forskningsetisk utvalg: Ole Even Andreassen, Tonje Nilsen
Likestillingsutvalget: Andrea Thoresen, Aleksander Terjesen Berget
Universitetsbibliotekets styre: Amalie Naimak, Tonje Nilsen
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o
o
o
o
o
o

Universitetsmuseets styre: Sebastian Henriksen, Silja Wara
Styret for Ressurssenter for læring og teknologi (RESULT): Ida Elise Seppola Asplund,
Cecilie Mathisen
Skikkethetsnemnda: Daniel Hansen Masvik, Birgitte Jørstad Thoresen
Universitetets valgstyre: Marie Neergaard Blix
Styret for Barentsinstituttet: Benjamin Furuly
Universitetets priskomité: Hanna Kristie Bakke-Jensen, Morten Ludvik Antonsen

I tillegg til dette oppnevner studentparlamentet representanter til samskipnadens styre.
Representantene har i perioden vært Johannes Utvåg (styrets leder), Steffen Haneboe, Vetle
Langedahl og

Semesteravgiftsfordeling
Alle studenter ved UiT betaler semesteravgift til studentsamskipnaden. En andel av denne
fordeles av studentparlamentet til studentorganisasjonene ved UiT. Søknader til
semesteravgiften behandles først av en egen komité, som avgir innstilling til fordeling som så
behandles i plenum i studentparlamentet.
Denne komiteen ledes av velferdsansvarlig i arbeidsutvalget, og har i år foruten Sebastian
Henriksen bestått av Andreas Persen, Jarl Kaasen, Sindre Berntsen og Mathias Agaze.
Studentparlamentets andel av semesteravgiftsmidlene ble fordelt slik for 2018
Organisasjon

Tildeles

Campustinget i Finnmark

kr 80 000,00

Juridisk Studentuvalg (JSU)

kr 60 000,00

Studentutvalget BFE

kr 70 000,00

Studentutvalget helsefak

kr 70 000,00

Studentutvalget HSL

kr 70 000,00

Studentutvalget kunstfak

kr 20 000,00

Studentutvalget NT-fak

kr 30 000,00

Håp i Havet

kr 40 000,00

DebutUka

kr 130 000,00

Fadder Finnmark

kr 80 000,00

Hurradio

kr 10 000,00

ISU
ESN Finnmark

kr 100 000,00
kr 50 000,00

StudentUka

kr 160 000,00

Jusshjelpa

kr 211 000,00

Studenthuset City

kr 600 000,00
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Studentsamfunnet Driv
Utropia/Midnattsolposten
Tromsøstudentenes Idrettslag
Avsatt til vårfordelingen
Totalt

kr 1 250 000,00
kr 500 000,00
kr 1 435 000,00
kr 444 000,00
kr 5 410 000,00

I vårfordelingen ble 21 mindre studentorganisasjoner tildelt støtte.

Leders oppsummering
Innledning
Når vi tok over arbeidsutvalget sommeren 2017 hadde UiT vært gjennom flere store prosesser. Dette
både de siste årene, men også den foregående perioden. UiT har fusjonert med flere høgskoler, slått
sammen fakulteter, organisert institutter og lagt ned studieprogram. Med andre ord; en organisasjon
i kontinuerlig endring, endringer som studentene hele veien har tatt en aktiv del i. Jeg må derfor
starte med å berømme særlig forrige og tidligere arbeidsutvalg som har stått solid gjennom mange
krevende prosesser. Dette har utvilsomt lagt et godt grunnlag for oss som tok over i 2017, og jeg
håper at vi har evnet å gjøre det samme for de som nå trer på i 2018.
Denne perioden har også vært preget av noen, dog mindre omfattende endringer. Admin2020 som
tar sikte på å omgjøre UiTs administrasjon og fellestjenester har vært sentralt. En annen sak er
plasseringen av det kunstvitenskapelige fakultet som har krevd noe tid og ressurser. Ellers har 50-års
markeringer av universitet naturligvis satt sitt preg, og gjort det ekstra gøy å være studentpolitiker!
Nesten samtidig som vår periode startet opp, sparket det politiske Norge i gang stortingsvalgkampen.
Dette var veldig artig å få være en del av som studentpolitiker.
Man kommer ikke unna året uten å nevne #MeToo med økt fokus på seksuell trakassering i
samfunnet og herunder også akademia. Det har vært utfordrende, men også meget nødvendig.
Når jeg nå skriver årsrapporten, tar jeg utgangspunkt i de områder som ble meg tildelt under
internkonstitueringen i 2017 og det studentparlamentet vedtok i arbeidsprogrammet. Jeg vil også
nevne andre forumer, hendelser og samarbeidsprosjekter jeg har deltatt i, på tvers av
arbeidsområdene.

Studentdemokrati og studentaktivitet
Jeg satt meg klare mål både personlig og gjennom arbeidsprogrammet om å øke
studentparlamentets synlighet og politiske påvirkning innad og utad. Dette har følgende tatt en stor
del av tiden min, og vært den fremste prioriteten dette året. Synlighet utad mot eksterne parter har
fått mest tid, men også mye ressurser har gått til internt synlighetsarbeid. Likevel skulle jeg gjerne
fått jobbet enda mer med sistnevnte, og er noe jeg gjerne tar selvkritikk på.

Internt
Internt har jeg jobbet mye med å fremme studentparlamentet gjennom stand, foredrag og sosiale
medier. Jeg har også fremmet studentenes interesser kontinuerlig gjennom en rekke forumer med
UiT.
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Sosiale medier og nett
Jeg startet året med å revidere nettsidene til parlamentet og fjerne bloggsiden slik at nettsiden ble
én portal. I samarbeid med KSA fikk jeg studentparlamentet på førstesiden til UiT, slik at det blir
lettere for studentene å finne frem.
Jeg har forsøkt å aktivt bruke sosiale medier i større grad til informasjonsspredning og synlighet for
parlamentet, og mindre tid på blogg og informasjon på nettsider. Gjennom året har jeg sørget for
jevnlige oppdateringer på alle SP sine kanaler, herunder instagram, facebook og twitter (sistnevnte
med særlig god hjelp fra nestleder).
Jeg har ønsket å formidle mer gjennom SoMe og særlig video, og har laget flere informasjonsvideoer
i forbindelse med stortingsvalget og studentparlamentsvalget. En stor takk til organisasjonskonsulent
som med sine teknologiske ferdigheter har bistått stort! Under reisen vår til Alaska med UiT hadde
jeg ansvaret for UiTXP sin konto på vegne av studentparlamentet, hvor jeg frontet utveksling og
deltok på filmer og bilder sammen med velferdsansvarlig. Jeg skal også få laget en til video og legge
ut bilder fra turen i løpet av juni.

Innlegg, stand, campusting og studentorganisasjoner
Jeg har deltatt som innleggsholder på flere arrangementer for å snakke om studentenes
perspektiver. Blant annet for RESULT, IT-dagen, Peter F. Hjort seminaret og ShOT undersøkelsen. Det
har vært en viktig prioritet å takke ja til en hver anledning der man får tale studentenes sak.
Vi har hatt noe standvirksomhet i forbindelse med andre arrangementer som StudExpo, SHoT,
verdens psykisk helsedag osv. Dette har vi sammen jobbet med i arbeidsutvalget, og her kunne man
sikkert vært enda flinkere.
I forbindelse med statsbudsjettet arrangerte jeg statsbudsjettfrokost for studentene, noe som syntes
å være populært.
Hva gjelder de andre organisasjonene på UiT har nestleder i år hatt hovedansvar for Super-SU. Jeg
har selvsagt stilt meg til disposisjon for alle studentutvalgene, per mail, telefon og kontortid. Jeg syns
likeså arbeidsfordelingen har fungert fint med at dette ble overført til nestleder. Ellers har jeg holdt
kontakt med SAIH, studentavisen, ISU, Studentuken, Driv og andre organisasjoner. Noen i større og
mindre grad. Jeg opplever at organisasjonene har vært god på å ta kontakt når dette trengs, og vi har
hatt en bra dialog gjennom året. Til eksempel har jeg holdt tale på International debutweek og
deltatt på ISUs årsmøte.
I år valgte vi å fordele campusene mellom au medlemmene. Dette for at hvert campusting skulle ha
sin kontaktperson, senke terskelen for å ta kontakt og fordele reising noe mer. Dette har fungert bra,
og jeg har inntrykket av at campustingene har funnet det som en god løsning. Jeg har hatt ansvar for
å koordinere campusene, kalle inn til møter mellom CT og SP og deltatt på noen arrangementer. I
høst var jeg tilstede i Harstad når campusplanen ble lansert. Det var meget lærerikt. All honnør til
campustinget i Harstad som har jobbet mye med dette.
Jeg startet arbeidet rundt desember med å kartlegge tillitsvalgtopplæringen for studentene i verv på
UiT. Målet var å danne seg et helhetlig bilde av situasjonen på UiT, for så å utarbeide en skisse med
minimumskrav for opplæring på fakultetene. Hensikten var å sikre de tillitsvalgte en god standard og
kvalitet på opplæringen, og sørge for at fakultetet ble mer bevisst på sitt ansvar. Dette arbeidet fikk
jeg veldig beklagelig aldri ferdigstilt, men jeg håper det kan være noe neste AU ønsker å se på videre.

Råd og utvalg
Gjennom vervet sitter man i mange forskjellige utvalg på UiT. De viktigste i år har vært utvidet
ledermøte sammen med nestleder, de faste rektormøtene, IT-møter og jevn møtevirksomhet med
flere deler av samskipnaden. Til rektormøtene har jeg hatt ansvaret for å forberede saker og sende
inn saksliste. Dette opplever jeg har hatt en positiv effekt på møtene, og jeg tror vi har fått mye ut av
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det å møte forberedt. Rektormøtene har jeg blant annet brukt til å sette fokus på seksuell
trakassering, studiebarometeret, SHoT, Kunstfak og så videre. Det var særlig viktig for oss å sikre
studentrepresentasjon i mulighetsstudiet for kunstfak. Jeg har hatt ansvar for å følge opp dette og ta
i mot studentrepresentanten.
Økonomien til campustingene og studentparlamentet har vært viktig. Jeg har hatt flere møter med
ledelsen og økonomiavdelingen i forbindelsene med dette. Det er viktig å sikre at SP får økt
tilskuddet fra UiT slik at vi evner å tilby studentene våre på alle campuser et godt og nært
studentdemokrati. Rektormøtene har og fungert som en god informasjonsarena mellom oss og
ledelsen.
I utvidet ledermøte har vi kontinuerlig fremmet studentperspektivet i alle saker. Blant annet under
revideringen av UiTs strategi, endring av administrasjon, orientering om samarbeidsavtalen med mer.
Jevnt over tror og håper jeg at vi har brukt vår innflytelse godt og aktivt i lederforumet.

Ekstern synlighet og politisk påvirkning
I starten av perioden tok jeg initiativ til å skrive en resolusjon om studentråd til parlamentet. Dette
ble vedtatt av parlamentet, og tatt videre til kommunestyret av dyktige politikere. Det er utrolig bra
og viktig at dette gikk i gjennom i kommunestyret, og jeg håper det kan bidra til å lette kontakten
med kommunen for de kommende arbeidsutvalgene.
Dette året har jeg sittet i topplederforum med Rektor, Ordfører, universitetsdirektør og
samskipnaden. Vi har arbeidet med en samarbeidsavtale mellom UiT og Tromsø kommune, og den
tilhørende årsplanen. Dette har vært et viktig forum for å sikre studentperspektivet en større plass i
samarbeidet mellom UiT og Kommunen. I forkant av disse møtene har jeg hatt formøte med
samskipnaden i forbindelse med helse. I tillegg til helse, har jeg hatt mye fokus på å fremme
praksisplasser og velferdstilbud til studentene i kommunen.
Jeg har vært i møte med fylkesrådsleder i Troms sammen med nestleder. Her tok vi opp
praksisplasser, tannhelse, boliger og samarbeid med næringsliv. Videre ble jeg invitert med i arctic
council, som er et samarbeidsforum mellom fylkeskommunen og en rekke aktører som innovasjon
Norge og NHO Arktis. Dette har også vært et bra forum å være med i. Det har gitt meg en unik
mulighet til å fremme studentenes sak ovenfor aktører man vanligvis ikke møter så ofte gjennom
utdanningssektoren. Jeg har vært i møte med fylkesråd for næring og kultur for å løfte praksisplasser
og arbeidslivsrelevans for studentene i fylket.
Under Arctic frontiers fikk jeg delta i debatt sammen med blant annet statsråden for forskning og
høyere utdanning, Iselin Nybø. Debatten handlet om Tromsø som kunnskapshovedstad. Det var viktig
for meg å utfordre næringslivet og UiT på manglende samarbeid og praksis.
Ellers har jeg forsøkt å fremme parlamentet aktiv i media. Jeg har skrevet to leserinnlegg til Khrono,
ett til Midnattsolposten og to til Nordlys. Jeg skulle gjerne skrevet mer til vår lokale studentavis, som
har gjort en god jobb med å bygge seg opp dette året. Vi har blitt omtalt og intervjuet i mange saker
av Nordlys, iTromsø og NRK. Under saken om seksuell trakassering havnet vi også på NRK nasjonalt.
Jeg har vært med på NRKs radiosending to ganger, og med på NRK Nordnytt. Jevnt over har jeg
inntrykk av at studentparlamentet har vært enda mer synlig denne perioden for eksterne aktører

Nasjonalt
Vår viktigste samarbeidsorganisasjon nasjonalt er Norsk studentorganisasjon, som studentene på UiT
er medlem av. NSO har vært viktig dette året for informasjonsarbeid, opplæring, samarbeid og
politisk påvirkning.
Jeg har deltatt på tre arrangementer med NSO nasjonalt. Høstkonferansen, avspark og en
ledersamling. I disse møtene har det vært viktig å løfte viktige problemstillinger for studentene på
UiT. Blant annet boligproblematikk, psykisk helse og utdanningskvalitet. Det man ser er at de fleste
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andre institusjoner har mange av de samme problemstillingene. Jeg tror det har vært viktig å
diskutere problemstillinger i felleskap, og dele erfaringer som er til nytte for hverandre. Blant annet
under arbeidet med seksuell trakassering og samarbeidsavtaler med institusjonene har de andre
studentdemokratiene vært til stor hjelp.
NSO har og fungert som en god informasjonsgiver og sparringspartner. Jeg har kontaktet NSO aktivt
for hjelp og bistand til saker vi jobber med på UiT. Blant annet i juli når tallene fra samordna opptak
kom, var det nyttig som ny leder å kunne kontakte NSO for informasjon om
studentboligproblematikk og statistikk. NSO har jobbet godt med stortingsvalget, og inkludert
medlemslagene og NSOs poltikk bra i lobbyarbeidet. Denne perioden har NSO blant annet fått
igjennom lovfestet rett til studentombud og flere studentboliger. Jeg tror det er essensielt at vi som
studenter står samlet for å fremme våre interesser ovenfor lovgivere nasjonalt. Arbeidet til NSO skal
gange alle landets studenter, ikke bare enkeltinstitusjoner. Vi avholdt også Studentnach i Tromsø i
samarbeid med NSO. Det var veldig artig å få stortingspolitikerne med på å debattere høyere
utdanning. Til slutt har jeg invitert NSO opp som bistand til kickoff-helgen, SHoT-undersøkelsen,
misstillitssaken og overlapp. De har stilt på alle forespørsler, og vært til god hjelp.
Ellers har jeg fulgt opp SAIH (akademikernes og studentenes hjelpefond) i noe større grad enn
tidligere år. Det har vært viktig å rette mer fokus på SAIH, ettersom UiTs studenter også gir store
summer til denne organisasjonen hvert år. Jeg har deltatt på høstsamlingen deres, og hatt løpende
kontakt med lokallaget i Tromsø og arbeidsutvalget nasjonalt. Vi har blant annet samarbeidet om en
resolusjon til parlamentet om etiske retningslinjer på SoMe for studenter i utlandet. Dessverre gikk
denne ikke i gjennom. Inntrykket mitt er at SAIH er en profesjonell og dyktig organisasjon som gjør et
ekstremt viktig arbeid. De har mange samlinger og kampanjer jeg vil anbefale neste AU å ta del i. Jeg
tror SAIH er en organisasjon man med fordel kan samarbeide enda tettere med.
Unettverk (U5) har vært et viktig møteforum denne perioden. U5 består av UiT, UiO, UiB, NTNU og
NMBU. Vi har hatt tre samlinger, én avholdt i Tromsø. I tillegg skal vi med påtroppende leder og
nestleder til NMBU i juni for en overlappshelg. Unettverk har vært et nyttig forum for samarbeid og
erfaringsutveksling. Blant annet har studentboliger i rasutsatte områder på Svalbard vært et viktig
tema, og vi planla en felles uttalelse til regjeringen og tilskudd til boliger. Heldigvis kom politikerne
oss i forkjøpet, og bevilget en god sum til nye studentboliger på Svalbard! Ellers har jeg hatt mye
fortløpende kontakt med studentdemokratiene i U5. De har fungert fantastisk som
samarbeidspartnere og støttespillere i flere prosesser på UiT.
Utenom de nevnte forumene har jeg deltatt på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold og
likestilling i akademia.

Diverse
Høsten bragte med seg et stort fokus på seksuell trakassering med #MeToo kampanjen. Dette har
følgelig tatt noe tid, og har vært viktig for meg og nestleder å prioritere. Jeg har jobbet tett med UiT
for å revidere nettsidene og brosjyrene til UiT, slik at studentene lettere kan ta kontakt. Som et
resultat av dette fikk studentene en egen kontaktperson på personalavdelingen, for juridisk bistand
og konsultasjon i trakasseringssaker. Rapporten fra studentombudet viser at UiT enda har en lang vei
å gå for å sikre interne rutiner for behandling av varslingssaker. Dette gjelder seksuell trakassering,
trakassering og mobbing. Dette er nok noe man må følge opp tett også den neste perioden.
Etter inspirasjon fra SP UiBs kampanje «Aldri OK», fikk jeg ordfører i Tromsø og Rektor på UiT til å
underskrive kampanjen. Jeg satt lys på trakasseringsproblematikk gjennom intervju med Nordlys,
NRK nett og TV og iTromsø. På kvinnedagen holdt jeg tale på Stortorget om seksuell trakassering i
akademia.
Jeg har jobbet mye med helse i tett samarbeid med samskipaden. Jeg har frontet SHoT
undersøkelsen og stilt opp sammen med leder av NSO for å holde foredrag. I mine møter med
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kommune og fylkeskommune har jeg aktivt fremmet helsehuset, tannhelse, kraft og psykisk helse. Å
videreutvikle «student hjelper student» konseptet har vært viktig. Håpet er at man på sikt får flere
helsetjenester for studenter på nye kraft. Herunder har jeg hatt møte med studieleder på fysioterapi
for å diskutere helsestudenter i praksis på kraft. Jeg har gjort to intervjuer med Nordlys i forbindelse
med studenthelse. Sammen med nestleder har jeg startet arbeidet med en egen
Tromsøundersøkelse for studenter på hele UiT. Dette er etter initiativ fra Inger Njølstad, som jeg
håper neste AU vil finne spennende å følge opp. Til slutt har det vært veldig gøy å få jobbe sammen
med velferdsansvarlig om besøkshundordningen. Jeg er veldig stolt av at arbeidsutvalget, med
velferdsansvarlig i spissen, sammen har fått til noe som har vært så viktig for studentparlamentet i år.

Internasjonalisering er et viktig satsningsområde for UiT i år, og i tråd med strategien Drivkraft i nord.
Det var utrolig spennende og læringsrikt å få være med UiT til Anchorage i Alaska i april for å lære om
studentutveksling og samarbeid. Under reisen deltok jeg og velferdsansvarlig på mange møter
sammen med ledelsen, Tromsø kommune og alene med studentene der. Vi har stilt opp på filming og
bilder som skal brukes i promoteringen av UiTs utvekslingsavtaler. Dette var en interessant tur som
jeg tror vi fikk stor uttelling for. I mai og juni skal jeg jobbe videre med å fremme internasjonalisering,
og videreformidle arbeidet til påtroppende internasjonaliseringsansvarlig. Ledelsen er veldig positiv
til å ha med seg studenter på flere slike turer i fremtiden.
Jeg har jobbet sammen med nestleder om å fremme arbeidslivsrelevans. I forumer med kommune,
fylkeskommune, NHO, debattinnlegg og foredrag har jeg forsøkt å sette lys på praksisplasser og
arbeidsliv hele året. Jeg sitter i UiT sitt nye forum for tettere samarbeid med arbeidslivet, og tar med
påtroppende arbeidslivsansvarlig på neste møte i juni.
Til slutt er det vanskelig å skrive en årsrapport uten å nevne det som kanskje har tatt mest tid og
ressurser. I februar ble det fremmet et mistillitsforslag mot leder av parlamentet av moderat liste.
Mistillitsforslaget falt etter et fire timers langt møte i studentparlamentet. Dette har uten tvil vært
ekstremt belastende, både psykisk og fysisk. Følgende har arbeidet de siste måneder ikke vært like
effektivt som jeg skulle ønsket. Jeg hadde håpet å få i gang flere nye prosjekter, men innså underveis
at det var krevende nok å holde det faste arbeidet gående. Jeg håper likevel jeg har evnet å gjøre en
god jobb for parlamentet og studentene, selv de siste månene.

Nestleder
Ærede parlament
Tusen takk for tilliten til å få lov til å være Studentparlamentet sin nestleder 2017/2018. Det har
skjedd utrolig mye spennende gjennom dette året. Jeg har lært utrolig mye, blitt kjent med mange
fantastiske personer, og fått sett mye av UH-sektoren. Ville ikke vært foruten! I noen perioder har
det vært mye jobb, og lange dager. Samtidig så har det ikke gjort noe, med tanke på hvor viktig
sakene er. Mye av jobben i arbeidsutvalget handler om å jobbe systematisk over lengre tid med
tanke på hvordan prosessene til universitetet fungerer. Ofte så avslutter vi arbeid som tidligere
arbeidsutvalg har startet, vi viderefører deres arbeid og vi begynner på nytt arbeid.

Studentmedvirkning
Jeg har hatt ansvar for studentmedvirkning. Dette har vært vanvittig givende, inspirerende og
interessent å jobbe med dette. Valgoppslutningen er for lav, og det kan skade legitimiteten til
Studentparlamentet. Det er også veldig viktig at det er flere studenter som får høre om det viktige
arbeidet Studentparlamentet gjør for studentene. Det er studentutvalgene og campustingene som
selv har ansvar for opplæring av sine tillitsvalgte. Arbeidsutvalget bistår gjerne i denne prosessen. Vi
deltar gjerne også på disse arrangementene. Jeg og Ole Even deltok på Campustinget i Narvik sin
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tillitsvalgtopplæring. Dette var en fantastisk fin tur, og utrolig givende å være med. Vi har også vært
sparringspartner for mange studentutvalg i planleggingen av tillitsvalgopplæring. Vi har også tatt opp
med rektoratet, at det er svært varierende kvalitet. Derfor kjører de et pilotprosjekt på HSL, og vi
prøver å få til bedre ordninger på andre fakulteter og campus. Vi som skal representere alle
studentene er helt avhengig av å vite hva studentene er opptatt av. Derfor har vi stått på stand en
rekke ganger. Vi har vært på StudExpo x2, stand med NSO, og mange når det har vært spesefikke
arrangement. Det er gjennom samtaler med studentene vi kan høre hva de er opptatt av, og fortelle
hva studentparlamentet er og gjør. I høst før stortingsvalget arrangerte vi #studentnach i samarbeid
med NSO. Har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger fra studenter her i Tromsø, fra NSO og
deltakerne. Det er svært tidskrevende å arrangere slike arrangement. Det er ikke det samme
engasjementet rundt slike arrangement som i andre byer. Samtidig er det veldig mye organisering
som må gjøres før, under og etter arrangementet. Skulle gjerne hatt flere arrangement fremover.
Studentparlamentet arrangerte «snakkis om fusjon» sammen med Campustinget i Narvik. Da tok jeg
med meg prorektor Wenche Jacobsen kjørte ned til Narvik. Vi snakket med hva studentene der nede
er opptatt av. Vi tok imot både positive og negative meninger med takk!

Studentutvalgene
Det har blitt avholdt en rekke Super-SU møter gjennom året. Dette er en utrolig viktig arena for oss i
AU. Vi er avhengig av å jobbe tett og godt med det øvrige studentdemokratiet på universitetet. Fordi
de har mye kunnskap om de sakene vi ønsker å få igjennom. Det er også en fordel for oss at vi er
flere som tar opp de samme sakene, for sammen er vi sterkere. Det er en kjempeutfordring å nå ut
med viktig informasjon til alle studenter. Derfor har jeg bevist brukt studentutvalgene aktivt på dette
området. Det har vi gjort gjennom Super-SU, møter, mail og besøk. Dette kunne jeg gjort i mye større
grad.
Super-SU er et møte fora der alle studentutvalgene og campustingene møtes (nivå 2). Det har
gjennom dette året blitt avholdt en rekke møter. Der vi har gjennomgått mange saker, og fått mange
gode innspill. Alt i alt har det vært mange gode møter. Det er kjempe mange viktige aktører som er
en kjempe resurs for det øvrige studentdemokratiet. Derfor har vi invitert en rekke viktige personer
for å møte studentutvalgene. Vi har hatt besøk av universitetsstyremedlemmer, prosjektleder for
rusprosjektet AnsvarsFull, og personer fra studenthelse for å nevne noen. Tilbakemeldingene fra
studentutvalgene har vært svært positive fra de møtene vi har hatt. Det har vært mange viktige saker
oppe i Super-SU gjennom året. Dette er en av de beste informasjonskanalene vi har for å nå ut med
viktig informasjon. Eksempler er hvilke tiltak som blir gjort angående seksuell trakassering, SHoTundersøkelsen, arbeid i AU, ADM2020 osv.

Karriere og arbeidsliv
Arbeidet med å få økt kontakt med næringslivet gjennom studietiden er noe studentene har
etterspurt i lang tid. Det er også dokumentert i en rekke rapporter. Derfor prioriterer vi det også
svært høyt. Samarbeidet med Senter for karriere og arbeidsliv blir stadig bedre. Vi har hatt en rekke
prosjekter i lag gjennom året. Kandidatundersøkelsen ble lansert på arbeidslivsdagen. En rekke
arbeidslivs og næringsaktører var tilstede under seansen. Det var også flere mediehus som var
interessert i tallene, og som fremmet studentene sine krav. Etter intervjuene så gikk jeg og Wenche
Jacobsen rundt til alle arbeidsgiverne for å lobbe for mer kontakt med næringslivet. Her fikk vi mange
gode innspill på hva UiT må gjøre bedre, men også hva arbeids - og næringslivet må bedre seg på. Vi
har hatt gode møter med fylkeskommunen, Tromsø kommune og andre offentlige institusjoner. De
er viktige i arbeidet for å få tettere samarbeid og bedre ordninger for studentene. Sakene vi tar opp
er økt praksis, flere internships og øvrig tett samarbeid mellom UiT og næringslivet.
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Peter F. Hjort-seminaret er universitetet sitt store arrangement for dialog mellom UiT og
næringslivet. Studentparlamentet er representert inn i referansegruppa, og er med på øvrige
arrangement rundt dagen. Det er utrolig bra at vi har enda mer samarbeid rundt dette
arrangementet i år enn tidligere. Dette er viktig fordi vi trenger flere stemmer som sier det samme.
Tettere kontakt mellom UiT og næringslivet. Vi trenger flere studenter som engasjerer seg for å
skape arenaer mellom studentene og næringslivet. Slik som Start UiT, Elsa og studentutvalget på HSL
for å nevne noen.
Universitet skal legge til rette for at studentene kan delta på arbeidslivsdagen (Tromsø),
næringslivsdagen (Narvik) og karrieredagen (Harstad). Ved enkelte campus og fakulteter er det ett
stykke igjen på dette området. Selv har jeg deltatt på samtlige arrangement og bistått der det trengs.
Disse arrangementene er en kjempegod mulighet for å lobbe for studentene sine kampsaker.
Gjennom året har det blitt gjort en del for å økt næringslivskontakt for studentene. Universitetet har
satt ned en gruppe som skal se på flere tiltak for at samarbeidet skal bli bedre, og om man må gjøre
noe med studietilbudet. Utvalget er bredt spekter fra næringslivet, universitetet og studenter. Blant
annet så sitter leder av Campustinget i Narvik Lasse Øien og nyvalgt AU- medlem Marie Sivertsen i
utvalget. Dette arbeidet ledes av viserektor Tonje Isaksen. De skal levere en rapport høsten 2018.
det jobbes også med en portal som skal samle tilbudene UiT har for studentene med næringslivet.
SKA skal også lage en rapport som går igjennom hva slags, og hvor mye samarbeid de ulike
fakultetene har med næringslivet. Dette skulle ha vært ferdig i mars, men på grunn av ADM2020 så
tar dette tid. I forbindelse med ADM2020 skal man også se nærmere på SKA. Det er mye spennende i
møte på denne fronten. Studentstemmen på dette feltet er uhyre viktig. Det er også veldig gledelig
at Tromsø kommune har opprettet Studentråd. Forslaget ble fremmet av Marta Hofsøy og Sebastian
Henriksen. All honnør til dem for det. Det er en kjempegod mulighet for studentene til å fremme sine
saker til en viktig samarbeidsaktør. Fylkeskommunen har også vært viktig å samarbeide med. Etter
møter med dem har vi fått studentstemmen inn i viktige fora, som det sitter viktige aktører i.
Næringslivforeninga i Tromsøregionen har som mål å skape 2000 nye arbeidsplasser. Dette er utrolig
gledelig for studentene. Derfor har vi deltatt på mulighetskonferansen som de har arrangert. Jeg har
også tett dialog med dem i den forbindelse.

Likestilling
Likestilling omhandler mer enn bare kjønn. Uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning,
funksjonsnedsettelse så skal man følge seg inkludert i akademia. Vi skal være en foregangsplass for
mangfold. Derfor er likestillingsområdet et av de viktigste områdene for nåtiden og fremtiden. At vi i
2018 har så mangelfull likestilling er noe som burde engasjere studentene til å fortsette kampen for
at det skjer store fremskritt på dette feltet. UiT har landets høyest prosentandel kvinnelige
professorer og dosenter. Både på nivå 2 (66% kvinnelige ledere) og nivå 1 (57% kvinnelige ledere) er
det god likestilling. Samtidig ser vi at det er for få kvinner som er prosjektledere for
forskningsprosjekter. Spesielt gjelder dette store forskningsprosjekter. UiT og Nord universitet var de
eneste som fikk innvilget prosjektmidler til likestillingsprosjekt. Prosjektet BALANSE har fått 7
millioner kroner over en tre års periode. Universitetet har et likestillingsutvalg som det ikke er
aktivitet i. Likestillingen i akademia er på etterskudd. Derfor er det utrolig uheldig at det ikke er flere
organer hvor man kan jobbe aktivt med likestillingsproblematikken. Vi har derfor tatt det opp i en
rekke rektormøter og uformelle samtaler at dette utvalget må stables på beina igjen, med stor
aktivitet. Per dags dato så ligger det til godkjenning hos POA-direktøren og skal godkjennes før
sommeren.
#Metoo har preget året som har gått. Professor på UiA Ingrid Lund la fram forskningstall om seksuell
trakassering i akademia. Tallene var trist lesning. 8% av studentene opplever seksuell trakassering fra
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en medstudent, og 1% opplever det fra en ansatt. Dermed kom fort søkerlystet på hva akademia gjør
på dette feltet. Det har jobbet masse med dette området gjennom hele året. Vi har jobbet med å
forbedre varslingssystemet. Det har vært mange runder med rektoratet, Studentombudet og POA
gjennom denne prosessen. Vi opplevde at det gikk litt trått i starten. Derfor gikk vi ut i media før jul
og etterlyste en mer offensiv holdning fra universitetsledelsen. Etter dette har det vært utrolig bra
samarbeid mellom rektoratet og Studentparlamentet på dette feltet. Vi har hatt stor påvirkning på
resultatet, og slutta oss til de beslutningene som har blitt tatt. De øvrige studentdemokratiene har
vært en uvurderlig sparringspartner og støttespiller på dette arbeidet. Universitet og høyskolerådet
har satt ned en gruppe som skal se på tiltak for å få ned seksuell trakassering i UH-sektoren. NSO er
representert i gruppa gjennom fag og læringsmiljøansvarlig Ida Austgulen. Derfor har jeg selvfølgelig
tett kontakt med henne gjennom arbeidsprosessen. Arbeidet blir ledet av rektor på UiA Frank
Reichert.
Gjennom det holdningsskapende arbeidet har vi gjort en rekke tiltak. På høsten ble det arrangert
Pride-parade i Tromsø. Det er utrolig viktig at studentene markerer seg i slike sammenhenger og er
tydelig på budskapet sitt. Vi gikk under parolen «mangfold i akademia». Det var veldig godt oppmøte.
Ekstra gledelig var det at prorektor for utdanning Wenche Jacobsen ønsket å gå sammen med oss.
Håper dette blir en fast tradisjon. Vi har også gjennomført holdningskampanjen «Aldri OK». Det er
Studentparlamentet ved UiB som har starta kampanjen. Nesten samtlige studentdemokratier i landet
har valgt å slutte seg til kampanjen og signert oppropet. Her ved UiT signerte både rektor og
viserektor i sør oppropet. Signerte gjorde også Tromsø ordfører Kristin Røymo og ordfører i Harstad
Marianne Bremnes. Fantastisk gledelig! Det er allikevel en del igjen på dette feltet. Det kan aldri bli
godt nok.

Samferdsel
Transport er viktig for alle studenter. I Tromsø er det ikke studentpriser på kollektivtransport. Den
gjennomsnittlige student har en gjennomsnittsalder på 28 år. Derfor er det mange studenter som
faller utenfor rabattkategorien. Vi har hatt møter med fylkeskommunen og kommunen når det
gjelder transport. Fylkeskommunen var svært åpne for innspill og samarbeidsvillige. Der vi kom med
en rekke forslag om å øke antall ekspressavganger, innføre studentpriser og få studentpriser på
hurtigbåtene som noen av tiltaka. Dette er noe de er villig til å prøve å få til. Derfor skal vi i nye
samtaler med fylkeskommunen på dette området. Håper også det nye AU følger opp dette arbeidet.
Vi har også spilt inn et enda mer miljøvennlig tiltak. Flere i Tromsø har tatt til ordet for å innføre
bysykler. Dette er noe som er en kjempegod idé, derfor spilte vi dette inn som et forslag når
prorektor Jacobsen presenterte studentene sine ønsker på byutviklingskveld i høst.

Avsluttende refleksjon
Studentparlamentet har utrolig gode forutsetninger for å få gjennomslag for sine saker. Vi har mange
arenaer hvor vi møter beslutningstakere, vi blir invitert med på mye og vi blir lytta til. Vi har et
rektorat som er studentvennlig og som lytter til studentene i stor grad. Vi må bruke de muligheten vi
har for å fremme studentene sine krav og interesser. Jeg opplever at når jeg kommer med forslag,
innspill og stiller godt forberedt så har vi gode sjanser for å få igjennom det vi vil. Mye tar lang tid.
Derfor er det viktig at man er flink til å videreformidle informasjon til alle som skal jobbe mot det
felles målet. Gjennom min periode har jeg brukt øvrige studentdemokratier, NSO, andre
studenttillitsvalgte og studentorganisasjoner for å få mest mulig kunnskap. Dette er noe jeg skulle
ønske jeg hadde gjort i mye større grad. Vi skal representere alle studenter. Da må vi og høre hva
studenter som ikke kommer fra vår omgangskrets er opptatt av. Vi må invitere dem til samtaler, ta
deres innspill på alvor og ta sakene deres videre. Veldig mye av det som skjer nasjonalt og lokalt er
det mange personer som har en finger med i spillet. Bruk dem! NSO gjennomfører i disse dager en
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undersøkelse om studentdemokratienes tilstand og posisjon. Den vil vi komme godt ut av i forhold til
andre studentdemokratier. Håper vi fortsetter å bruke mulighetene vi har på en god måte. For det
tross alt for studentenes beste vi jobber for. Ønsker det påtroppende AU lykke til med det neste året!

Utdannings- og forskningsansvarlig
Innledning
Ærede parlament.
Det har vært et langt og krevende år å være utdannings- og forskningsansvarlig. Det er mange
prosjekter å følge opp, samt mange nye som har skutt fart i løpet av min periode i arbeidsutvalget.
Det har vært veldig givende å få være med å bidra inn i UiT og samskipnadens prosesser på vegne av
studentene. Jeg har fått en tydeligere innsikt i universitet som organisasjon som har vært viktig i
arbeidet som utdanning og forskningsansvarlig.
Jeg er meget fornøyd med at jeg fikk besøk av alle de 4 store campusene til UiT i løpet av min periode
i arbeidsutvalget, da det er viktig å vi styrker samarbeidet mellom alle campusene ved UiT. Dette har
jeg lagt mye vekt på i mitt arbeid i året.
Mye av arbeidet i perioden har ligget på digitaliseringen av UiT samt oppfølging av tidligere
igangsatte prosjekter. Jeg er også veldig takknemlig for at Studentparlament har gitt meg muligheten
til å lede to store komiteer på vegne av Studentparlamentet, nemlig omstruktureringsutvalget og
vedtektskomiteen til Studentparlamentet. Det har vært mye arbeid, men veldig givende.
Jeg ønsker generelt å takke for muligheten til å få arbeide som utdannings- og forskningsansvarlig for
studentparlamentet det siste året.
Nedenfor følger en rapport på hva jeg har arbeidet med som medlem av arbeidsutvalget, og hvilken
hovedområder jeg har valgt å prioriter i min periode.

Utdanning
Det siste året har mye av fokuset innen både utdanning og læringsmiljø ligget i digitaliseringen av
UiT. Mye av arbeidet knyttet til dette ligger rundt arbeidet med det nye LMS Canvas. Her har det
vært mye å følge opp både i tekniske løsninger og i brukervennlighet, slik at dette skal fungere best
mulig for studentene. Det har vært kjørt 2 piloter i løpet av min tid i arbeidsutvalget, og dette har tatt
opp mye tid og kapasitet innen utdanningsfeltet. Canvas er en fantastisk god og ny løsning for
utdanningen og undervisningen på UiT, så jeg har valgt å følge opp dette nøye. Det at det nå ligger
klart et digital verktøy til å gjøre undervisningen bedre gjennom mer varierte læringsformer er også
veldig viktig, og jeg er glad for at jeg har fått være med å sikre dette til studentenes beste. Dette
verktøyet kan også brukes til streaming, noe som Studentparlamentet har jobbet lenge for.
Det blir videre lagt til rette for å få inn digitale pensumslister i det nye LMS, noe som vil gjøre det mye
lettere når man kommer som studenter her på UiT. Det jobbes også fra IT-avdelingen samt
studentene, for at vi skal gi de nye studenter ved UiT muligheten til å få tidlig tilgang til LMS, da dette
vil hjelpe studentene å komme i bedre i gang med studiene, og ikke måtte vente lenge på å få tilgang
til LMS fordi at man ikke rekker over alt som er nytt og må gjøres ellers de første ukene man starter
som student. Det er nå slik at man ikke får tilgang til LMSet før man har betalt semesteravgift, men
det å gi nye studenter tidligere tilgang vil gjøre dette enklere og bedre for studentene.
Jeg har også sittet i mange arbeidsgrupper for å forbedre Canvas, både innenfor branding,
brukervennlighet og utvikling av digitale verktøy. Her har vi fått mye gjennomslag for det man ønsker
på digitaliseringsiden med tanke på å øke kvaliteten i utdanningene ved UiT.
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Det er også viktig å sørge for at foreleserne får opplæring i bruk av alle verktøy det legges til rette for
å bruke i Canvas. Her har prosjektgruppen jobbet mye får å sikre tilstrekkelig opplæring av de
ansatte, slik at man kan bruke det fulle potensialet av Canvas til det beste for utdanningen av oss
studenter.
Det er videre slik at i denne perioden har UiT fått opp sin mulighet til å gjennomføre digitale
eksamener, spesielt ved Campus Tromsø, der man ved hjelp av Kraft 2 har nok kapasitet til å
gjennomføre alle eksamenene digitalt. Nå må man jobbe for at de fagområdene som ikke har
tilstrekkelig mulighet til å gjennomføre digitale eksamener, grunnet tekniske utfordringer, får den
oppfølgingen og tilretteleggingen som skal til for å få dem over på digitale eksamener.
Jeg har også fått vært med å følge opp prosjektet faglig Mentorordning sammen med prosjektleder
Kristoffer Wilhelmsen. Dette har vært givende å få være en del av. Det å få bidra til at studentene får
størst mulig læringsutbytte, og et så godt mulig mottak ved UiT, er veldig viktig. Dette er et prosjekt
som det er viktig at man følger opp fra studentenes side, da det er studentene som har
prosjektansvar for dette. Det foreligger en rapport om erfaringen man har så langt, og det
fremkommer av den at prosjektet blir positivt mottatt blant studentene. Dette var også målet.
Jeg har også deltatt på konferanser i regi av kompetansedeling for studentens suksess i høyere
utdanning. Der jeg har vært med som deltager, workshopholder og foredragsholder. Dette har vært
et sted hvor man kan hente mye inspirasjonen og kunnskap til prosjekter som vil være
hensiktsmessige for UiT.
I strategisk utdanningsutvalg har det vært mye fokus på internasjonalisering og utveksling blant
studentene ved UiT, noe som man er nødt til å bli bedre på fremover. Det er viktig for å sikre mer
utveksling med tydelig profilering, samt at en lager en oversikt over de avtalene som institusjonen
allerede har, noe som er blitt gjort i løpet av dette året. Det har også vært jobbet mye i strategisk
utdanningsutvalg med Meritteringsprosjektet ved UiT, dette for å få økt oppmerksomhet rundt og få
søkertallene til merittering opp ved institusjonen. Det er viktig at man også meritter for undervisning
og ikke bare forskning for å sikre at man kan skape bedre utdanningskvalitet for studentene ved UiT.
Det skal for øvrig opp en sak i strategisk utdanningsutvalg som omhandler studiepoenggivende
praksis i disiplinfagene. Engasjementet for denne saken kommer fra studentrepresentantene i
strategisk utdanningsutvalg etter resolusjonen som ble fremmet i Studentparlamentet tidligere i år.
Dette blir derfor spennende å følge opp frem mot sommeren.

Læringsmiljø
Det siste året har det vært omstrukturering av LMU ordningen ved UiT, samt en nasjonal evaluering
av hele ordningen med Læringsmiljøutvalg. Jeg har vært med å bidratt aktivt i den nasjonale
evalueringen gjennom flere intervjurunder og flere skriftlige evalueringsskjemaer. Det har vært viktig
å bidra inn i denne prosessen for UiT sin del da vårt Læringsmiljøutvalg har litt andre fokusområder
en LMUene på de andre universitetene, da vi vegler å fokusere mye på det psykososiale mens andre
fokusere mer på det fysiske. Det er viktig for UiT at vi opprettholder denne ordningen og for å sikre at
studentene blir hørt i forhold til læringsmiljøet her på UiT. Det blir viktig å følge med når denne
rapporten kommer ut, og hva den sier om LMU ordningen videre
Den nye organiseringen til LMU sikrer representasjon for alle de største campusene på UiT på en god
måte. Det er viktig at man sikrer at alle utfordringene på de forskjellige campusene blir tatt opp med
LMU, og at man kan finne hensiktsmessige tiltak på disse utfordringene.
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Mye av læringsmiljøarbeidet sammensveiser utdanningsperspektivet i denne perioden. Mye av
fokuset har ligget på det digitale læringsmiljøet til studentene, som er en viktig del av utviklingen av
læringsmiljøet i sin helhet ved UiT.
Det er også verd å nevne faglig mentorordning når man snakker om læringsmiljøet for studentene da
dette er et meget viktig tiltak for trivsel og utvikling når man kommer som ny student til UiT. Dette
prosjektet blir spennende å følge videre i forhold til utvikling av det psykososiale læringsmiljøet til
alle studentene som har vært så heldig å delta i pilotprosjektet, og forhåpentligvis for alle studentene
ved institusjonen på sikt.
Det har vært en utvikling av «si ifra-systemet» her ved UiT i løpet av denne perioden, på bakgrunnen
av en resolusjon i Studentparlamentet. Denne knappen skal fungere som et lavterskeltilbud for å si
ifra om studiekvaliteten man opplever med institusjonen. Denne funksjonen har tidligere vært
vanskelig å finne men nå ligger den lett tilgjengelig både på UiT sine sider og i LMS Canvas, slik at
man tydeligere løfter frem dette som det lavterskeltilbudet det skal være.
Det har ellers vært en god del jobb med informering og markedsføring for SHoT undersøkelsen som
skal måle trivselen til studentene ved institusjonen. Dette er en viktig undersøkelse, og det blir
spennende å følge med resultatene når de kommer i september. Det blir videre viktig å følge opp
dette for det nye arbeidsutvalget.
Dette samt arbeidet med nedsetting av arbeidsgruppene som jobber med ruspolicyen og
mobbepolicyen til UiT, som utvikler nye retningslinjer for disse områdene, er det som har preget
arbeidet i LMU det siste året. Det har vært viktig å få opprettet disse arbeidsgruppene for å få
utarbeidet retningslinjer der man har sett at det mangler for UiT. Vi ser at arbeidet med retningslinjer
for mobbing og trakassering mellom studenter ikke har vært eksisterende ved institusjonen, og det
er viktig å få på plass disse for å bedre læringsmiljøet til studentene.

Forskning
På dette feltet har det vært mange prosesser som har forgått det siste året. Flere av disse har det
vært viktig for å følge opp for studentene. Det viktigste har nok vært utarbeidelsen av et nytt
regelverk for forskningsetikk nasjonalt sett. Der har man både hatt møter internt for å drøfte
endringene, samt sammen med det nasjonale granskingsutvalget sammen med Helse Nord og UNN.
Det har vært viktig for meg å jobbe med dette det siste året da dette har stor virkning for PhDkandidatene og mange av forskningsprosjektene ved institusjonen.
Det har også vært en grundig gjennomgang av opplæringen veilederne får før de skal begynne å være
veileder for studenter. Dette er et arbeid som har vært sentralt innenfor forskningsfeltet dette året.
Det er utviklet og lagt opp til et kurs som alle som skal være veileder skal gjennomføre før de blir
veileder ved UiT. Dette blir veldig bra. Det er viktig at man sikrer god opplæring av veilederne, da
man til gjengjeld får bedre oppgaver å arbeide med og bedre utvikling for studentene ved UiT.
Det har også vært arbeidet med hvordan UiT bedre kan jobbe opp mot sine tematiske satsninger i
UiTs strategi. Dette har også vært viktig å være med da det vil definere hvordan man skaper best
mulig forskningsmiljø ved UiT, og tiltrekker seg bedre ressurser både økonomisk, men også får å
trekke til seg bedre forskere og andre forskningsmiljø for samarbeid, som igjen vil gi bedre utbytte
for oss studenter her ved institusjonen.
Tilslutt er det verdt å nevne her at man nå jobber med å utarbeide både nasjonalt og internasjonalt
ledende forskningsmiljøer innenfor flere fagfelt der UiT har mange dyktig forskere og
forskninsgsteam, så dette blir spennende å følge med utviklingen av. Spesielt utviklingen og
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muligheten til å få SFF (Senter for fremragende forskning), SFI (Senter for forskningsdrevet
innovasjon) og FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi), er viktige satsninger for UiT når det
kommer til å utvikle forskningsmiljøene, og at man som institusjon hjelper fagmiljøene for å få til å
utvikle slike sentere, og å bidra inn i søknadsprosessene for å få disse til Tromsø

Organisering av Studentparlamentet
Det siste året har Studentparlamentet vært gjennom en omstruktureringsprosess, og jeg har vært så
heldig å få lov til å lede dette arbeidet. Etter fusjonene med høyskolene har også studentdemokratiet
gjennomgått endringer, og dette året var vi ferdig med den midlertidige strukturen av
Studentparlamentet etter fusjonen, ved at det ble vedtatt ny organisering.
Det ble fra utredningen lagt frem to forslag til Studentparlamentet slik at parlamentet skulle få
mulighetene til å komme med sine vurderinger og innspill om hva man ønsket å gjøre med
utviklingen av fremtidens studentparlament.
Det ble etter vedtaket om ny modell og organisering, også gjennomført reiser til campusene for å
forankre den vedtatte modellen i hele institusjon, noe som er viktig i denne sammenhengen da vi var
4 institusjoner som ble slått sammen til en. Det er viktig at vi alle er med på å bidra til samlingen
rundt UiT som felles institusjon.
Det å arbeide med den nye modellen for struktur av studentdemokratiet var et stort arbeid, men
komiteen kom frem til resultatet som Studentparlamentet vedtok i desember 2017. Der gikk man inn
for listevalg ved hele institusjonen, samtidig som man tar hensyn til de geografiske utfordringene
som ligger ved institusjonen. Dette var noe av det som tok opp mye tid i høstsemesteret, men det er
resultatet som er det viktigste i denne saken, og det ble veldig bra. Dette var et nødvendig arbeid for
Studentparlamentet, og da er det viktig at man tar seg tiden til å gjører dette arbeidet grundig slik at
man får tilstrekkelig med informasjon og mulighet til å la Studentparlamentet utvikle seg etter
fusjonene.
Dette var et veldig givende arbeid, og ikke minst et viktig arbeid. Jeg håper at man nå lar modellen få
sette seg før man vurdere endringer igjen. Det nye parlamentet skal bestå av 25 representanter, der
19 velges ved listevalg med hele institusjonen som valgkrets, samt 2 representanter hver som
oppnevnes av studentdemokratiene i Narvik, Finnmark og Harstad.
Det foreligger en rapport med vurderingene som er gjort i denne komiteen, så de fremtidige
medlemmene av studentparlamentet kan gå tilbake å se på vurderingene som er gjort av komiteen.
Jeg ønsker å takke alle som var med å bidra inn i denne prosessen for å sørge at vi fikk best mulig
resultat for alle studentene ved UiT.
På våren har jeg også jobbet intensivt med gjennomgang av Studentparlamentets vedtekter og
revidering av disse. Endringene skal behandles på det siste møtet i Studentparlamentet denne
perioden. Dette har vært et nødvendig arbeid for Studentparlamentet, da man ikke har hatt en
fullstendig gjennomgang av vedtektene siden 2012. Det å få lede dette arbeidet har gjort at jeg har
fått tydeligere innblikk i hele organisasjonen som Studentparlamentet utgjør, noe som er viktig for å
kunne vurdere helheten i revideringene.
Komiteen som har jobbet med dette har tatt et virkelig dypt dykk inn i organisasjonen og foreslått
nødvendige endringer slik at man skal få et tydeligere og klarere reglement for de som skal jobbe
med dette i fremtiden. Det blir spennende å følge debatten i Studentparlamentet knyttet til de
foreslåtte endringene, men jeg legger til grunn at parlamentet finner de beste løsninger.
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Jeg takker Studentparlamentet for tilliten som utdannings- og forskningsansvarlig i 2017-2018 og
ønsker Studentparlamentet og alle studenter ved UiT det beste videre.
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SAK 69-1718 Retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 25.05.18
Ansvarlig: Mathias Agaze, Daniel Masvik, Marie Nergaard Blix, Linn Bruholt, Lasse O. Øien, Tonje
Isaksen

Kjære studentparlament!
Her kommer et forslag på utkast til retningslinjer for studentparlamentet. Forslaget prøver så
godt som mulig å være i tråd med det mandatet som ble gitt i mars. I arbeidet som er gjort er det
og konsultert med studentombudet innhente konstruktive innspill. Påtroppende arbeidsutvalg er
og konsultert for å høre deres tilbakemelding på kapittelet om arbeidsutvalget. De
tilbakemeldinger vi har fått fra dem er at det oppfattes som positivt. Ut over dette er arbeidet
basert på både arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovens innhold med noen naturlige
justeringer og presiseringer. Det er og forsøkt å ta hensyn til at studentparlamentet kommer med
egne retningslinjer og rutiner som også vil omfatte studentparlamentets tillitsvalgte. Derfor
mener utvalget at det vil være nødvendig at når disse foreligger foretas det en revisjon for å
fange opp de vurderinger universitetsledelsen foretar. Utvalget har vært delt på hvorvidt utkastet
burde vedtas eller om vedtakelsen burde utsettes til også universitetsledelsens vurderinger er
kommet frem.
Vedlegg: Forslag til Retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte

Forslag til vedtak:
(flertallsforslag)
Retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte vedtas som foreslått.
(mindretallsforslag, ved Linn Bruholt)
Vedtak av retningslinjene utsettes i påvente av ytterligere behandling.

.

§ 1 Formål
Formålet med retningslinjene er å skape et godt og trygt miljø blant studentparlamentets
medlemmer og tillitsvalgte. Retningslinjene understreker UiT Norges Arktiske Universitets
nulltoleranse overfor all form for trakassering.
§ 2. Hvem retningslinjene gjelder for
Retningslinjene gjelder for alle tillitsverv ved studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske
Universitet, herunder vara.
§ 3 De tillitsvalgtes ansvar
§ 3.1
De som omfattes av retningslinjene skal behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for
kommunikasjon, handling eller unnlatelse som oppleves som krenkende eller ubehagelig.
§ 3.2
De som omfattes av retningslinjene skal unngå å gi andre uønsket seksuell oppmerksomhet.
§ 3.3
De som omfattes av retningslinjene har et ansvar for å sette seg inn i retningslinjene, og
oppfordres til å varsle dersom man opplever brudd på disse.
§ 4. Studentparlamentets arbeidsutvalg
§ 4.1
Enhver representant i arbeidsutvalget har rett på et godt og trygt arbeidsmiljø.
§ 4.2
Ved planlegging og gjennomføring av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader,
sykdommer og mistrivsel blant arbeidsutvalgets medlemmer.
§ 4.3
Arbeidsutvalget skal sammen, ved oppstart av sin periode, utarbeide en konkret plan for hvordan
de overordnede retningslinjene skal oppfylles den kommende perioden. Det er arbeidsutvalgets
leder som har hovedansvaret for at den konkrete planen utarbeides i fellesskap.
§ 5 Håndhevelse og varsling
§ 5.1
Oppleves det brudd på retningslinjene varsles det gjennom bruk av «si ifra» knappen eller direkte
kontakt med den aktuelle varslingsinstans
§ 5.2
Det kan settes i gang en meklingsprosess dersom begge parter har samtykket til det. Mekling
utføres av en person som av begge parter oppfattes som kompetent og uavhengig. Kontroll- og
Organisasjonskomitèen kan bistå ved valg av mekler. Under meklingen skal det utarbeides en plan
med konkrete tiltak for at brudd(ene) på retningslinjene skal løses. Det avholdes et
oppfølgingsmøte innen avtalt tid hvor disse tiltakene følges opp.
§ 5.3
Brudd på retningslinjene skal ikke behandles ved parlamentariske prosesser.
§ 5.4
Retningslinjene er ikke til hinder for at en part på egenhånd kan engasjere juridisk bistand i form av
advokat e.l.
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SAK 70-1718 Gjennomgang av studentparlamentets vedtekter
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 25.05.18
Ansvarlig: Ole Even Andreassen, Maren Irene Gåre Bakkevoll, Even Aronsen, Silja Annikki Wara

I møte den 5.mars satte studentparlamentet ned en komite som skulle gå gjennom
studentparlamentas vedtekter og komme med oppdateringer og endringer.
Komiteen har bestått av Ole Even Andreassen som har vært leder av komiteen, medlemmene i
komiteen har vært Maren Irene Gåre Bakkevoll som representant for Kontroll og
organisasjonskomiteen (KOK) og Even Aronsen og Silja Annikki Wara som representanter fra
studentparlamentet.
Komiteen har hatt fire møter - 11.april, 19.april,27 april og 7.mai.
Reglementsporteføljen var sist oppe til en helhetlig behandling i 2012. Siden den gang har
studentparlamentet vært gjennom to fusjoner og flere endringer i hvordan studentparlamentet
er sammensatt. Derfor har det vært viktig å ha en gjennomgang av vedtektene nå.
Vedlagt ligger reglementene der Grønn tekst er foreslått vedtatt av komiteen. Rød tekst foreslås
strøket av komiteen, mens svart tekst foreslås behold slik den er i dag. Hoveddelen av de
endringer som foreslås stiller komiteen som helhet seg bak. Det er imidlertid uenighet i komiteen
på enkelte punkter mht. behov for og innhold i endringer for øvrig. På disse punktene kommer
man med en delt innstilling. Disse delte innstillingene fremgår ved at forslagene til tekst er farget
henholdvis lilla eller brun, en for hvert av forslagene.
Omfanget av hvert enkelt reglement, og det totale antallet vedtekter/reglement som er
gjennomgått, har gjort at det ikke har vært mulig for komiteen å beskrive og begrunne alle
endringsforslag i detalj, men det kommer en kort tekst om endringene foreslått i hvert enkelt
reglement, samt noen sentrale vurderinger fra komiteen.
Komiteen har gjennom gått følgende vedtekter:
Reglement for kontortildeling
Reglement for tildeling av støttemidler
Reglement for studentparlamentets aktivitetsfond
Økonomireglement for studentparlamentet
Valgreglement for studentparlamentet
Reglement for studentparlamentet
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Reglement for kontortildeling:
Det er ikke mange store endringer i dette reglementet. Kun oppdatering er foreslått.
Reglement for tildeling av støttemidler:
Dette reglementet har fått en god del endringer deriblant at man tar ut begrepet oppstartstøtte,
da det har mer mye usikkerhet rundt dette. Det er også lagt inn et avsnitt om valgkampstøtte til
listene som stiller til studentparlamentsvalget. Det foreslås videre gjort noen endringer tilknyttet
rapportering av midler som er utbetalt og brukt. Det er også lagt til at KOK skal komme med en
vurdering i eventuelle klagesaker.
Reglement for studentparlamentets aktivitetsfond:
Her er det gjort endring i § 1, der man går inn for at dette fondet bare skal dekke arrangementer
som fremmer studentenes forståelse og kompetanse i studentpolitisk sammenheng. Dette vil si
at man ikke lengre dekker arrangementer som er faglig relevant for studentenes studieretning.
Det er uenighet i komiteen om man skal gi universitet styrerepresentanter og
studentrepresentanter i samskipnadsstyret mulighet til å søke på fondet, så denne debatt må
studentparlamentet ta.Det endres også i § 3 at søknad må sendes til organisasjonskonsulent
senest 10 kalenderdager etter arrangementets start.
Økonomireglementet for studentparlamentet:
Her er det gjort mindre endringer, men komiteen mener studentparlamentet burde drøfte punkt
§2.10 tilknyttet om studentparlamentet evt. ikke bør bruke penger på alkohol.
Valgreglement for studentparlamentet:
Dette reglementet har også fått en oppdatering etter at flere paragrafer ikke lengre er relevante.
De er også lagt inn et nytt avsnitt om campusrepresentantene. Det burde drøftes i
studentparlamentet om hvorvidt det skal være mulighet for suppleringsvalg til listene i
studentparlamentet. Det foreslås også endring i at listene må fylle over 50% av plassene som er
på valg i listevalg i stedet for 2/3 av plassene som er i dagens reglement.
Reglement for studentparlamentet
Dette er det øverste reglementet for studentparlament ved UiT. Her er detetter komiteens
mening flere forhold som studentparlamentet burde diskutere. Det er for øvrig en uenighet i
komiteen rundt stemmetallet for mistillitsforslag. 2 representanter i komiteen mener at
paragrafen burde stå som i dag med kvalifiser 2/3 flertall, mens de 2 andre representantene
mener at det skal endres til absolutt flertall. Det er også en uenighet om hvorvidt det skal åpnes
for at det innføres avtalevalg i studentparlamentet. Dette er en debatt som komiteen mener
studentparlamentet må ta. Det er også en uenighet om personvalgsordningen som skal brukes i
studentparlamentet, der halve komiteen vil ha flertallsvalg mens den andre halvparten vil ha
dagens ordning med preferansevalg. Alt tilknyttet personalsaker foreslås tatt ut av reglementet,
da dette bare vil gjelde saker som omhandler organisasjonskonsulent. Det foreslås også fra
komiteen å avvikle valgkomiteen, da denne ikke fungerer i henhold til sin forutsatte funksjon og
at det da er det unødvendig å ha komiteen.
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Avsluttende refleksjoner fra komiteen
Dette har vært en interessant arbeid for oss i komiteen . Vi har følt at det har vært viktig å komme
med de presiseringene som fremmes, slik at reglementene er mer tydelige. Det anbefales også
fra komiteen sin side at man tar en slik gjennomgang med jevne mellomrom, da man stadig ser
utvikling i studentparlamentet. Vi syntes også det er viktig at studentparlamentet tar en del
prinsipielle diskusjoner slik vi foreslår ovenfor. Vi ønsker å takke for tillitten studentparlamentet
har gitt oss om å komme med disse forslagene. Vi tar også gjerne mot spørsmål og kan utdype
nærmere om hvorfor vi har foreslått de endringene i den videre behandling.
Komiteen anbefaler studentparlamentet om å behandle hvert reglement for seg, men de forslag
til endringer som fremmes fra komiteen.
.

Reglement for kontortildeling i Studentgangen
§1 Avtalensformål og omfang
Reglementet gjelder for kontortildelinger i Teorifagbygget Hus 2.110-2.XX (Herunder Studentgangen)
ved Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet (Herunder UIT), og er vedtatt av
Studentparlamentet ved UIT.
§2 Søknadsberettigete
De organisasjoner som kan tildeles støttemidler over semesteravgiften, enten gjennom
studentparlamentets tildelinger eller gjennom tildeling fra Studentutvalgene, er søknadsberettigete.
§3 Opplysningsplikt
Søker plikter å gi riktige opplysninger som har betydning for vurderingen av søknaden. Uriktige eller
ikke oppgitte opplysninger av vesentlig betydning medfører at retten til kontor tilbaketrekkes.
Studentparlamentet har rett til å kontrollere opplysningene som er gitt i søknaden.
§4 Søknader, frister og saksbehandling
§4.1 Søknader
§4.1.1 Søknad stiles til Studentparlamentets Arbeidsutvalg (au@sp.uit.no), på fastsatt
søknadsskjema. Vedtak om kontorfordeling fattes av Studentparlamentet, etter innstilling fra
Studentparlamentets Arbeidsutvalg.
§4.1.2 Kontrakten skal fornyes annethvert år, i oddetallsår. Det søkes på vanlig måte også for
fornyelser.
§ 4.2 Søknadsfrist
Søknadsfristen for kontortildelinger er 1. april i oddetallsår.
§ 4.3 Saksbehandling
Studentparlamentets Arbeidsutvalg er innstillende myndighet. Kontorfordeling vedtas på første
Studentparlamentsmøte etter søknadsfristen. Kontorplass tildeles for perioden 1.juli til 30.juni
påfølgende år. Oddetallsår.
§ 4.4 Vurderingskriterier
Ved tildelingen av kontor skal følgende momenter ved søknaden vektlegges: Aktivitet, medlemstall
og behov. Det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering.
§5 Bytte av kontorer
Det kan søkes om bytte av kontorer. Søknad om å bytte kontorer skjer samtidig som den ordinære
tildelingen og forholder seg til samme søknader, frister og saksbehandling.
§6 Kontorreglement
§6.0.1 Studentorganisasjonens navn, styrets kontaktinformasjon og fast kontortid skal opplyses om
ved døren til organisasjonens kontor. Tildelt kontor skal brukes jevnlig i tildelingsperioden.
§6.0.2 Tildelt kontorplass skal holdes ryddig og oversiktlig.

§6.0.3 Bruk av kontorplass skal ikke være til unødvendig sjenanse for andre studentorganisasjoner i
gangen.
§6.0.4 Etter vedtatt tildeling har studentorganisasjonen selv ansvar for å skaffe seg nøkkel og tilgang
til dører i studentgangen. Ved tildeling forplikter organisasjonen seg til å følge med når tilgangen er i
ferd med å utløpe.
§6.0.5 Reglement og søknadsskjema finnes på Studentparlamentets nettsider www.uit.no/sp
www.Studentuit.no
§7 Oppsigelse av kontrakt
Ved brudd på reglementet forbeholder studentparlamentet seg muligheten til å frata retten til
kontor fra en organisasjon. Studentorganisasjonen skal gis skriftlig varsel med mulighet til å rette opp
i reglementsbruddet innen en fastsatt frist. Dersom en organisasjon får sin kontrakt oppsagt, og
klager ikke fører frem kan Studentparlamentet utlyse ekstraordinær tildeling. Arbeidsutvalget plikter
å sette rimelige tidsrammer for utlysningen, og tildeling skjer på påfølgende møte i
Studentparlamentet.
§8 Klageadgang
Vedtak gjort ifølge dette reglementet kan påklages innen 14 dager etter at vedtaket har blitt
bekjentgjort for søkeren. Eventuell klage behandles av Studentparlamentet på første ordinære møte
etter at klagen er fremmet. Tidligere vedtak fattet av Studentparlamentet kan omgjøres med 2/3
flertall.
§9 Ikrafttredelse
Reglementet ikrafttrer 04.11.15 25.05.2018
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§ 1. Formål og hjemmel
Dette reglement gjelder de midler som blir avsatt fra semesteravgiften til
Studentsamskipnaden i Tromsøs budsjettpost 79102: Støtte til studentforeninger.
Reglementet er vedtatt med hjemmel i Reglement for Studentparlamentet i Tromsø §13.14

§2 Studentparlamentets fordelingsrunder og prosedyrer
Studentparlamentet skal separere drift-, arrangement- og oppstartsstøtte. Studentparlamentet
utøver sine fordelinger til driftstøtte ved én fordelingsrunde i høstsemesteret og én i
vårsemesteret.
Studentparlamentet fordeler normalt sett semesteravgiftsmidler i en fordelingsrunde i
høstsemesteret og en fordelingsrunde i vårsemesteret. Unntak fra dette redegjøres for nedenfor.
Søknadsberettigede organisasjoner redegjøres for i §3, ledd a), samt i §4.

I høstfordelingen er søknadsfristen den tredje fredag i september måned, og i vårfordelingen 1.
april. Det påligger Semesteravgiftsfordelingskomiteen å informere studentorganisasjonene og
andre potensielle søkere om disse søknadsfristene.
Søknader som mottas senere enn søknadsfristene behandles ikke.
Oppstart- og arrangementsstøtte behandles løpende.
Nyoppstartede studentforeninger er ikke bundet av søknadsfristene for semesteravgiftsmidler,
men kan søke etter bestemmelsene i §5
Studentforeninger eller andre grupperinger av studenter som normalt sett ikke søker
semesteravgiftsmidler til sin drift, men som ønsker midler knyttet til et bestemt, tidsavgrenset
arrangement, kan søke midler etter bestemmelsene i §3, ledd b). Slik søknad er ikke bundet av
ordinær søknadsfrist. Slik søknad omfattes likevel av bestemmelsene i §3.1.
Arbeidsutvalget behandler fortløpende innkommende søknader om oppstarts- og
arrangementsstøtte påbeløpende inntil 5000,- etter innstilling fra
Semesteravgiftsfordelingskomiteen.

§ 3 Støtteberettigelse
Følgende formål er støtteberettiget
A) Forening som
o Arbeider for å fremme en studentgruppes interesser og/eller deres sosiale og faglige
miljø.
o Ikke mottar tilskudd på annen måte direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene.
o Der minst 50% av medlemsmassen er semesterregistrerte studenter ved Universitetet i
Tromsø.
B) Arrangementer som
o Arrangeres av og for studenter ved Universitetet i Tromsø
o Har et faglig og/eller sosialt formål.
Det innvilges i hovedsak ikke arrangementsstøtte til organisasjoner som har mottatt driftsstøtte.
Dersom en studentorganisasjon ved Universitetet i Tromsø arrangerer et nasjonalt arrangement
som inkluderer tilsvarende organisasjoner ved noen av de andre universitetene i Norge kan
imidlertid organisasjonen søke om støtte til dette uavhengig av at den tidligere har mottatt
tilskudd direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene.
Søknader om arrangementsstøtte behandles fortløpende.
C) Valgkampstøtte til studentparlamentsvalget
Lister som stiller i studentparlamentsvalget skal tildeles valgkampstøtte. Slik støtte skal innvilges
med et likt beløp til alle listene. Størrelsen på valgkampstøtte bestemmes av innstilling fra
studentparlamentets komité for fordeling av semesteravgift, og behandles i arbeidsutvalget.
Størrelse på slik støtte kan dermed ikke overstige bestemmelsene i §7.1.

§ 3.1 Formål som ikke er støtteberettiget
Studenttiltak arrangert av andre enn studenter ved Universitetet i Tromsø
o Foreninger som ikke har tilhold ved UiT og/eller ikke er studentorganisasjoner.

o
o

Faglige formål i slik form at disse burde være institusjonens ansvar.
Driftsstøtte til Linjeforeninger og tilsvarende med tydelig fakultetstilhørighet, da disse
skal behandles av vedkommende Studentutvalg. Unntak kan likevel gis for at
nyoppstartede linjeforeninger kan søke Studentparlemenet om oppstartstøtte.
Studentparlamentet om støtte som ny forening.

Ved mottakelse av søknad fra formål som ikke er støtteberettiget skal det gis orientering til
Studentparlamentet om dette. Hvis søknaden påbeløper inntil 5000,- skal Arbeidsutvalget
orienteres.
Ved tvil om formålet er støtteberettiget utsettes behandling av søknaden inntil Kontroll- og
organisasjonskomiteen har vurdert dette.

§ 3.2 Underskuddsgaranti
Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti.

§ 4.1 4 Søknadsberettigede ved høstfordelingen
Følgende studentorganisasjoner er søknadsberettiget ved høstfordelingen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DebutUKA
StudentUKA i Tromsø
Studentsamfunnet Driv
Studenthuset City
Hurradio
Håp i Havet
ISU Tromsø
Jusshjelpa i Nord-Norge
TSI
Utropia Midnattsolposten
Studentunionen Studenten
Erasmus Student Network, Alta
Fadderuka i Alta

I tillegg er studentutvalgene ved hvert fakultet ved Universitetet i Tromsø søknadsberettigede.
Søknadsberettigede ved høstfordelingen har ikke mulighet til å søke ved vårfordelingen. Dersom
søknad til vårfordelingen mottas, skal denne ikke behandles.

§ 5. Nye foreninger
Foreninger som starter opp i løpet av perioden er ikke bundet av ordinær søknadsfrist eller krav
til søknader. Søknaden skal inneholde underskrevet protokoll fra stiftelsesmøte, budsjett for
søknadsperioden, vedtekter, beskrivelse og formål, kontonummer og navn på kontoens
innehaver og kontaktperson for søknadsbehandlingen.
Som nystartet forening regnes ikke foreninger som for mindre enn tre år siden ble tildelt
støttemidler under samme navn eller ved samme konto. Det blir ikke tildelt drifts- eller
arrangementsstøtte til foreninger som samme år har fått tildelt oppstartssmidler.

§ 5.1 Nye foreninger og vårfordelingen av semesteravgift
Eventuelle søknader til vårfordelingen av semesteravgift fra nye foreninger som er tildelt støtte
utenom ordinær søknadsfrist siden forrige ordinære tildeling skal behandles med henblikk på
hva som er tildelt utenom ordinær søknadsfrist. Intensjonen skal være at foreningen totalt sett
tildeles midler som for et normalt driftsår.

§ 6 Søknader
Søknader om driftstøtte skal inneholde:
- En generell søknad som beskriver foreningens formål
- Oversikt over aktiviteter i foregående periode
- Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
- Regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte.
- Budsjett for søknadsperioden godkjent av årsmøte.
- Signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte
- Kontonummer og navn til kontoens innehaver
- Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknaden.

§ 7. Behandling av søknader
Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges:
-Helheten i fordelingen
- Budsjett
- Regnskap
- Økonomiske behov
- Fremtidsplaner
- Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger
- Medlemstall
- Aktivitetsnivå
- Foreningens formål
Tilleggsopplysninger kan kreves av Semesteravgiftsfordelingskomiteen eller Studentparlamentet
etter behov.
Semesteravgiftsfordelingskomiteen skal i sin innstilling skriftlig og konkret begrunne hver enkelt
søknad på bakgrunn av kriteriene i denne bestemmelsen og den enkelte søknads innhold.
Begrunnelsene skal offentliggjøres.

§ 7.1 Arbeidsutvalgets kompetanse i behandling av søknader fra nye
foreninger/søknader om arrangementsstøtte
Arbeidsutvalget behandler fortløpende søknader fra nye foreninger på inntil 10.000 kroner etter
innstilling fra semesteravgiftskomiteen. Søknader hvor semesteravgiftskomiteen har innstilt på
tildeling over 10.000 kroner må til behandling i studentparlamentet

§ 8. Krav til rapportering
I henhold til kravene i §6 skal regnskap fra foregående periode foreligge som en del av søknad
om midler. Studentforeninger som tidligere har fått tildelt midler vil ikke få tildelt ytterligere
midler før rapport fra perioden midler ble tildelt for foreligger. Dette gjelder selv om det skulle
være opphold på en eller flere perioder mellom hver gang det søkes om midler.

§8.1 Rapportering fra arrangmentsstøtte
Foreninger som mottar arrangementsstøtte skal send inn regnskap om hvordan midlene som er
tildelt er blitt brukt innen 90 dager etter arrangements slutt.

§ 8 8.2Utelukkelse
Foreninger som bevisst oppgir gale opplysninger og/eller forfalsker protokoller utelukkes fra
fordeling samme år, samt de påfølgende to fordelinger.
Dersom denne paragrafen avvikles eller endres, skal fremdeles utelukkelsesperioden gjelde for
alle foreninger som før endringen ble utestengt.

§ 9. Utbetaling av støttebeløp
Søkere skal gjøres kjent med studentparlamentets vedtak ved Studentparlamentets
organisasjonskonsulent, men søkere er pliktige å kontrollere utfallet av søknaden og at tildelte
midler mottas. Eventuelle tildelte midler overføres til studentforeningens konto så snart alle
påkrevde opplysninger er kommet Studentparlamentets hende.
Dersom nødvendig dokumentasjon for tildeling av midler ikke er kommet Studentparlamentet i
hende innen 90 dager etter vedtak, tilbakeføres beløpet til den øvrige fordelingen. Midler som
ikke blir fordelt, overføres til neste års fordeling.

§ 10. Offentliggjøring
Enhver kan kreve søknadspapirene utlevert. Søknadspapirene kan også offentliggjøres uten at
noen har satt fram krav om innsyn.
Gitt at søkerne har bedt om at søknadspapirene ikke skal offentliggjøres, kan komiteen velge om
andre skal nektes innsyn. Hvis komiteen velger å unndra papirene fra offentligheten, må
komiteen skrive begrunnelse. Enhver kan kreve å se begrunnelsen.

§ 11. Klage
Vedtak gjort etter dette reglement kan påklages innen en måned etter at vedtaket har blitt
bekjentgjort for søkeren. Kontroll og organisasjonskomite skal behandle og innstille på vedtak på
klagen til studentparlamentet. Eventuell klage behandles av Studentparlamentet på første
ordinære møte etter at klagen er fremmet. Tidligere vedtak fattet av Studentparlamentet kan
omgjøres med 2/3 flertall.
Tilleggsdokumenter:
 Statutter for Studentparlamentets Investeringsfond.

BAKGRUNN
Studentstyret vedtok på Studentstyremøte den 24.oktober 2007 å opprette Studentstyrets reisefond.
Arbeidsutvalget utarbeidet i 2007 et forslag til reglement for reisefondet. Organisasjonskonsulenten
og Kontroll- og organisasjonskomiteen har i senere tid sett et behov for oppdatering, og gjorde
endringer for nytt reglement til vedtak våren 2014.
Reglement for Studentparlamentets aktivitetsfond.
§ 1 Formål
Studentparlamentets Aktivitetsfond skal gi Studentparlamentets enkeltmedlemmer økonomisk
mulighet til å delta på relevante faglige eller politiske arrangement.
§1-1 Med relevante faglige eller politiske arrangement menes alle seminarer, konferanser og
arrangementer som kan bidra til å bygge studentenes forståelse og kompetanse i en
studentpolitisk sammenheng, eller er faglig relevante temaer for den enkelte students
studieprogram.
§1-2 Med Studentparlamentets medlemmer menes faste representanter i
Studentparlamentet, Arbeidsutvalget, ordstyrer, studentrepresentanter i UiT-styret,
Studentmedlemmer i samskipnadsstyret, samt medlemmer av Studentparlamentets faste
komiteer.
Med Studentparlamentets medlemmer menes faste representanter i Studentparlamentet,
Arbeidsutvalget, ordstyrer, samt medlemmer av Studentparlamentets faste komiteer.

§1-3 Det skal hvert år avsettes midler i Studentparlamentets driftsbudsjett til
Studentparlamentets aktivitetsfond. Størrelsen på fondet blir vedtatt gjennom
Studentparlamentets ordinære budsjettvedtak.
§ 2 Hva det kan søkes om
Støtten fra aktivitetsfondet skal i utgangspunktet dekke billigst mulig deltageravgift, reise og
overnatting.
§2-1 Støttens øvre kostnadsramme er satt til kr 5 000.
§2-2 Støtten skal ikke dekke kost.
§2-3 Hver søker av støtte kan kun motta støtte én gang hvert semester.
§ 3 Søknadsprosedyre
Arbeidsutvalget behandler søknader fortløpende i sine interne møter. Arbeidsutvalgets
velferdsansvalig plikter å opplyse søker om vedtak.
§3-1 Søknaden må sendes til Arbeidsutvalget (AU) senest ti (10) dager etter arrangementets
start. Søknaden må sendes til studentparlaments organisasjonskonsulent senest 10
kalenderdager etter arrangementets start.
§3-2 Søknaden må som minimum inneholde:
● Motivasjon for å delta på arrangementet.

● Kontaktinformasjon, og kontonummer.
● Originalkvitteringene
● Beskrivelse av arrangementet.
● Kostnadsoversikt.

§3-3 Arbeidsutvalget gjør en skjønnsmessig vurdering av søknadene på økonomisk og studentpolitisk
grunnlag.
Dersom AU må prioritere mellom flere søknader skal de søknadene som best fremmer
Studentparlamentets egenutvikling bli vektlagt.
§3-34 Støtten utbetales etterskuddsvis ved levering av alle kvitteringer og skriftlig orientering. I
særtilfeller kan det åpnes for forskuttering, etter avtale med Studentparlamentets
organisasjonskonsulent.
§3-45 Vedtak i søknader kan ankes inn for Studentparlamentet for behandling der. Fristen for å anke
er satt til ti (10) kalenderdager etter søker har mottatt vedtaket fra AU.
§ 4 Plikter ved mottatt støtte.
Mottakere av støtte fra Studentparlamentets aktivitetsfond plikter å dokumentere
arrangementsdeltagelse.
§4-1 Støttemottakere er pliktig å levere en skriftlig orientering fra arrangementet.
Orienteringen skal overleveres Arbeidsutvalgets organisasjonskonsulent, sammen med
originalkviteringene, og skal legges ved sakspapirene til første påfølgende
Studentparlamentsmøte.
§4-2 Alle utgifter ved arrangementet skal dokumenteres med originalkviteringer.
§4-3 Ved mangelfull dokumentasjon utestenges søker fra støtteordningen i et (1) år.

Økonomireglement for
Studentparlamentet i Tromsø
§ 1. INNLEDNING

Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt
med hjemmel i § 134 i Reglement for studentparlamentet i Tromsø.

Studentparlamentets økonomiske midler skal forvaltes på en måte som best mulig fremmer
intensjonene i Arbeidsutvalgets (AU) vedtatte arbeidsprogram og prinsipprogram.
§ 2.0 ANSVARSFORHOLD
§2.1

Studentparlamentet og Kontrollkomiteen (KK)Kontroll og organisasjonskomiteen(KOK) skal
følge med i Arbeidsutvalgets bruk av driftsmidler. Dette skjer ved at Arbeidsutvalget legger fram
en fullstendig regnskapsrapport på første studentparlamentsmøte i høstsemesteret, og på første
studentparlamentsmøte i vårsemesteret. Årsregnskap og revidert regnskap skal legges frem for
studentparlamentet, med kommentarer fra organisasjonskonsulenten så snart revisor har levert
sin rapport.
§ 2.2

Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver fullmaktshaver for Studentparlamentet.

§2.3

Studentparlamentets signatur innehas av studentparlamentets organisasjonskonsulent og leder.
Ingen andre enn leder og studentparlamentets administrasjon har anledning til å forplikte
organisasjonen økonomisk. Dersom disse trer tilbake før periodens utløp, kan Arbeidsutvalget
midlertidig gi andre signatur.
§2.4

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

§2.5

Økonomiske avtaler på større beløp enn 25.000 eller som forplikter Studentparlamentet i mer
enn 12 måneder skal fremlegges Studentparlamentet til orientering.
§2.6

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

Opptak av lån, kassekreditt eller pantsetting skal kun skje etter vedtak i Studentparlamentet.
Underskuddsgaranti skal ikke gis.
§2.8

Fullmakter, utenom signatur, kan delegeres til studentparlamentets administrasjon eller andre
medlemmer av arbeidsutvalget etter vedtak i arbeidsutvalget.
§2.9

Ved kjøp av varer og tjenester skal arbeidsutvalget finne et så rimelig og miljøvennlig alternativ
som mulig.
§2.10

Penger fra studentparlamentets driftskonto kan benyttes til alkoholenheter i sammenheng med
måltider ved arrangementer. Mengden enheter skal da holdes innenfor rimelighetens grenser.
Midlene skal ikke brukes til alkohol i noen andre sammenhenger. Dette gjelder ikke ved tildeling
av gaver.
§3.0 BUDSJETT, ØKONOMISK PLANLEGGING
§3.1

Studentparlamentet vedtar budsjett. AU innstiller overfor Studentparlamentet. Budsjettåret går
fra 1.juli til 30.juni.
§3.2

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

§3.3

Kontantkjøp og bestilling av varer og tjenester på kreditt, samt andre disposisjoner som pådrar
organisasjonen kostnader, skal foretas med bakgrunn i Studentparlamentets vedtak om budsjett.
§3.4

Leder og økonomiansvarlig er ansvarlige for å planlegge økonomien slik at organisasjonen til en
hver tid er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.
§3.5

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

§4.0 REGNSKAP, RAPPORTERING
§4.1

Studentparlamentets regnskap føres av organisasjonskonsulenten. Organisasjonskonsulenten er
ansvarlig for at alle regnskapsbilag blir attestert. Regnskapsåret går fra 1.juli til 30.juni.
§4.2

Det skal foreligge regnskapsrapport til AU etter forespørsel fra AU eller Kontrollkomiteen eller
etter initiativ fra organisasjonskonsulenten.
§4.3

Det skal foreligge regnskapsrapport til arbeidsutvalget minst hvert kvartal, eller etter
forespørsel fra arbeidsutvalget.
§4.4

Arbeidsutvalget kan vedta innkjøpsstopp ved omfattende avvik i forhold til budsjett, eller
dersom arbeidsutvalget mener dette er nødvendig for å oppfylle organisasjonens økonomiske
forpliktelser. Studentparlamentet skal orienteres senest på første møte etter vedtak om
innkjøpsstopp.
§5.0 FORDRINGER OG GJELD
§5.1

Alle fordringer skal drives inn.
§6.0 REISE, REISEREFUSJON OG KOMITEARBEID
§6.1

Alle reiser som foretas på Studentparlamentets regning skal klareres med
organisasjonskonsulenten.
§6.2

Ved reiser som foretas på Studentparlamentets regning skal normalt billigste reisemåte
benyttes. Organisasjonskonsulenten kan innvilge reise med dyrere transportmidler i særskilte
tilfeller.
§6.3

Dersom egen bil benyttes ved reisen, godtgjøres dette etter statens Norsk Studentorganisasjon
reguleringer for bilgodtgjørelse.

§6.4

Regning for reiser på Studentparlamentets regning skal skrives og leveres eller sendes til
organisasjonskonsulentens kontor uten unødig opphold og senest en måned etter reisens slutt.
Reiseregninger som kommer inn etter fristens utløp blir normalt ikke refundert.
Organisasjonskonsulenten kan i særlige tilfeller gjøre unntak.
§6.5 Utgifter i forbindelse med komitéarbeid i regi av Studentparlamentet skal avtales med
organisasjonskonsulenten og Arbeidsutvalget. Matutgifter dekkes inntil Norsk
Studentorganisasjons (NSOs) satser for diettgodgjøring. Alkohol dekkes ikke under noen
omstendighet.
§7.0 ARBEIDSUTVALGETS HONORAR
§7.1

Hele arbeidsutvalget lønnes etter Lånekassens inntektsgrense for rentefritak. Leder og nestleder
lønnes for 12 mnd og de to andre i AU lønnes for 10 mnd.

§7.2

Honoraret gir grunnlag for opparbeidelse av feriepenger.

§7.3

Arbeidsutvalget får i sin periode, låne mobiltelefoner som kun skal brukes i
arbeidssammenheng. Telefonutgiftene vil dekkes av Studentparlamentet.
§7.4

Det er ikke mulighet til å gi arbeidsutvalget andre former for honorar ut over lønn og
telefongodtgjørelse.
§7.5

Arbeidsutvalget fastsetter lønnen for kortere vikariater og engasjementer sammen med
organisasjonskonsulenten. Det skal tegnes en arbeidsavtale mellom disse og arbeidsutvalget i
samarbeid med organisasjonskonsulenten.

§8.0 FORSKUDD
§8.1

Ved spesielt behov kan organisasjonskonsulenten gi forskudd. I slike tilfeller må mottakeren
skriftlig be om nøyaktig grunn og forklaring. Mottaker må også pådra seg ansvaret for å sende
inn regning senest en uke etter reisen eller betale forskuddet tilbake. Dette skal gjøres før
reisens start. I disse særlige tilfellene bør det ikke utbetales mer enn 80 % av estimerte
reisekostnader i forskudd.
§8.2

Forskudd på lønn kan ytes med et beløp opptil størrelsen på neste netto månedslønn.
Vedtatt 19.04.12 25.05.2018
Signatur av to som var tilstede på møtet:

Marius Hansen

Bente Evjen Schøning

Valgreglement for Studentparlamentet i Tromsø
§1. Formål og hjemmel
Dette reglementet tar utgangspunkt i Reglement for Studentparlamentet i Tromsø og regulerer
hvordan både fakultetsvalg og listevalg til Studentparlamentet skal foregå.
Reglementet er hjemlet i Reglement for Studentparlamentet i Tromsø §134.
§2. Valgkretser og sammensetning Sammensetting av studentparlamentet
Valgene til Studentparlamentet i Tromsø er tredelt, ved representasjon fra fakulteter, lister og
minoritetsorganisasjoner. Forholdet mellom disse i representasjon reguleres av Reglement for
Studentparlamentet i Tromsø.
Valget til studentparlamentet er todelt, med representasjon fra lister og campusrepresentanter.
Forholdet mellom disse i representasjon reguleres av reglement for Studentparlamentet i Tromsø

§3 Fakultetsvalg
Fakultetsrepresentanter velges ved allmøte eller urnevalg, og må være semesterregistrert. Dersom
en representant ikke kan møte, kan enhver valgbar kandidat i det samme valget fungere som
vararepresentant. Dersom ingen representant kan stille til møte, kan studentutvalget oppnevne
settevara. Settevaraen må kunne vise til signert vedtak fra sitt respektive studentutvalg for å være
gyldig vararepresentant.
§3.1 Protokoll
Signert valgprotokoll fra ethvert fakultet skal foreligge ved konstituerende møte i
Studentparlamentet, og i tilfeller der dette ikke foreligger skal det respektive fakultets seter
holdes åpent inntil valgprotokollen mottas.
§3.2 Valgperiode
Alle fakultetsvalg skal avholdes innen Studentparlamentets konstituerende møte. Dersom
dette ikke har funnet sted kan ikke forrige periodes representanter tre inn i
Studentparlamentet under noen omstendighet, og setene må holdes åpne.
§3.3 Stemmeberettigelse
Stemmeberettigede er semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet.

§3 Campusrepresentanter
Studentdemokratiene ved campus i Harstad, Narvik og Finnmark gis anledning til å oppnevne 2
representanter hver. Disse representantene velges på den valgformen som hvert studentdemokrati
bestemmer selv.
§ 3.1 Stemmeberettigelse
Stemmeberettigede er semesterregistrerte studenter ved det aktuelle campusen

§3.2 Valgperiode
Alle campusvalg skal avholdes innen Studentparlamentets konstituerende møte. Dersom
dette ikke har funnet sted kan ikke forrige periodes representanter tre inn i
Studentparlamentet under noen omstendighet, og setene må holdes åpne.
§3.3 Allmøte
Ved valg på allmøte skal det foreligge signert møteprotokoll ved konstituerende møte i
Studentparlamentet, og i tilfeller der dette ikke foreligger skal det respektive campus seter
holdes åpent inntil valgprotokollen mottas.

§4 Organisasjoners representanter
Organisasjoner som er berettiget til representasjon i Studentparlamentet skal vise til signert
protokoll fra årsmøte, allmøte eller tilsvarende der representanten ble valgt som representant til
Studentparlamentet. Alle kandidater i dette valget, og organisasjonens styremedlemmer kan fungere
som vararepresentant for organisasjonens faste representant.
§5 Listevalget
I listevalget er alle personer med gyldig studiebevis ved Universitetet i Tromsø UiT-Norges arktiske
universitet stemmeberettigede.
§5.1 Valgstyre
Det skal oppnevnes et valgstyre for å passe på at listevalget foregår i henhold til
Studentparlamentets reglementer. Valgstyret består av Studentparlamentets
organisasjonskonsulent, en representant fra Kontroll- og organisasjonskomiteen og en
representant fra hver liste. Valgstyret er beslutningsdyktig med det oppmøtte antallet
representanter.
§5.1.1 Møteinnkalling til Valgstyret skal sendes minst 3 dager før møtet. Kontroll og
organisasjonskomiteens representant er leder for Valgstyret og Studentparlamentets
organisasjonskonsulent har ikke stemmerett. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§5.1.2 Valgstyrets møter er åpne, men kan lukkes ved simpelt flertall. Debatt om lukking
foregår alltid for lukkede dører.
§5.1.3 Valgstyret offentliggjør valgresultatet fra listevalget.
§5.2 Valgavvikling
§5.2.1 Valget benyttet Universitetet i Tromsøs system for e-valg, med mindre Valgstyret
beslutter noe annet ved ⅔ flertall. Ved bruk av urnevalg fastslår Valgstyret når urnene skal
være bemannet. Dersom en har stemt ved både e-valg og urnevalg skal kun stemmen fra
urnevalget telles med i avstemningen.
Studentparlamentsvalg ve UiT gjennomføres som e-valg med UiTs valgsystem, med mindre
valgstyret beslutter noe annet ved 2/3 flertall

§5.2.2 Valget varer i mellom virkedager 3 dager og 10 virkedager og 10 kalenderdager.
Valgets varighet og tidsperiode vedtas av Studentparlamentet etter innstilling fra
Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har ansvar for at et visst minimum av informasjonsarbeid
blir gjort ifht. Valgavviklingen. Valgstyret bestemmer ved simpelt flertall på hvilke tidspunkter
innen den valgte tidsperioden valget åpnes og lukkes. Valget skal være avholdt innen
utgangen av april.
§5.3 Formelle krav til listene
§5.3.1 Hver liste må bestå av minst 2/3 over 50% av plassene som skal velges i listevalget
§5.3.2 Valglistene må være overgitt Arbeidsutvalget eller Studentparlamentets
organisasjonskonsulent innen to uker før første valgdag. Listens navn må tydelig fremgå ved
innlevering av listen. Hver liste skal ha en kontaktperson som underskriver listen og har
anledning til å trekke tilbake listeforslaget skriftlig inntil 24 timer åpningen av valget.
§5.3.3. Forhåndskumulering er tillatt, og angis ved at vedkommendes navn føres opp to
ganger etter hverandre. Kumulering telles dog kun som én listeplass, jf. 5.3.1.
§5.4 Valgoppgjør
§5.4.1 Ved opptelling samles og telles alle stemmesedler og e-valgstemmer. Avgitte stemmer
utgjør listestemmer, og utgjør mandatfordelingen. Etterpå telles strykninger og
kumuleringer. Strykninger og kumuleringer bestemmer personsammensetningen. Slengere er
tillatt, og kan påvirke fordelingen mellom listene.
§5.4.2 I tvilstilfeller avgjør Valgstyret stemmesedlers gyldighet.
§ 5.5. Suppleringsvalg
§ 5.5.1 Suppleringsvalg skjer etter ønske fra listen som melder inn supplering til
Arbeidsutvalget.
§ 5.5.2 Ved supplering av listen skal kandidaten, sammen med et vedtak fra listen, meldes inn
til Arbeidsutvalget innen sakspapirene til dette møtet er sendt ut. Kandidaten stiller med
samme krav som ved det ordinære valget til Studentparlamentet.
§ 5.5.3 Enhver liste kan maksimalt suppleres med seks representanter i perioden.
§5.6 Valgmetode
Studentparlamentets listevalg foregår etter prinsippet om forholdstall. Valgmetoden som blir brukt
er Sainte Laguës, slik den er beskrevet i Grunnlovens § 59.
Dette reglementet blir på de plasser det er nødvendig utfylt av Valgloven av 1. mars 1985.

Reglement for Studentparlamentet UiT
- Norges Arktiske Universitet
§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 som hovedregel velges ved listevalg ved hele UiT Norges
Arktiske universitet som valgkrets.
§4.5 Den enkelte valgkrets står fritt til å organisere bestemme hvilken valgform som skal benyttes.
§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.
Medlemmer fra Harstad og Narvik må derfor tre ut av parlamentet på semesteravgiftsfordelinger.
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 kvalifisert ⅔
flertall. 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 300 200 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.
§ 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, valgkomité, 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. Flertallsvalg.
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 Avtalevalg
Det kan ved signert avtale av over 2/3 av parlamentenes faste medlemmer sørge for at det ikke
er nødvendig å gjennomføre valg av kandidatene til arbeidsutvalg. Alle kandidatene må være
navngitt i en slik avtale samt alle posisjoner i arbeidsutvalget fylt. Kontrakten skal signeres av
samtlige medlemmer som er med i avtalen. Slike avtaler må sendes inn 7 kalenderdager før
konstituerende møte i studentparlamentet og sendes ut med sakspapirene og orienters om på
konstituerende møte.
Det innføres ikke en paragraf om avtalevalg

§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)
§ 7 Personvalg
§ 7–1 Valgform
Alle personvalg og nominasjoner til personvalg i Studentparlamentet skjer ved
Preferansevalgmetoden, hvis valg i bolk. 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.
Alle personvalg i studentparlamentet skal skje ved 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.
Ved valg til Universitetsstyret skal det gjennomføres preferansevalg i blokk uavhengig av om det
er kjønnskvoterte plasser.
Alle personvalg i studentparlamentet skal gjennomføres ved flertallsvalg. 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 kan i samråd med Valgkomiteen foreta valg til midlertidige organer. I hastesaker
kan Arbeidsutvalget i samråd med Valgkomiteen oppnevne representanter midlertidig. Disse må
godkjennes på førstkommende ordinære studentparlamentsmøte.
Arbeidsutvalget kan foreta valg til midlertidige organer. I hastesaker kan arbeidsutvalget
oppnevne representanter midlertidig.
§ 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.
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§ 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.
§ 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. Absolutt flertall.
§ 9.6 Ekstraordinært møte
Ekstraordinært møte skal kalles inn dersom 1/3 av Studentparlamentets representanter, to av
fakultets- og minoritetsrepresentantene to av campusrepresentantene 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 AU 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.
Personalsaker som angår enkeltpersoner er unntatt offentlighet, og skal behandles i lukket
møte. 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.
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. Kontorreglement for
Studentparlamentets Arbeidsutvalg vedtas og endres av Studentparlamentet, jf. §14-1
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 AUs 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 AU
§ 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 Valgkomité
Ved konstituerende møte i Studentparlamentet velges valgkomité bestående av tre medlemmer
og én felles vara. Valgkomiteen plikter å saksforberede valgsaker for Studentparlamentet, finne
og vurdere kandidater til ulike verv og har innstillende myndighet i valget av disse. Valgkomiteen
skal ikke gjøre vurdering ved valg av Arbeidsutvalget eller medlemmer av de faste komiteene
unntatt leder. Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder og nestleder.
§13.2 Semesteravgiftsfordelingskomité
Ved første ordinære møte i Studentparlamentets periode velges Semesteravgiftsfordelingskomité
bestående av fire medlemmer og èn to vararepresentanter.
Velferdspolitisk ansvarlig i Arbeidsutvalget er leder for Semesteravgiftsfordelingskomiteen og
velges ikke. Studentparlamentets organisasjonskonsulent er komiteens sekretær, men har ikke
stemmerett.
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 møtet i semestaravgiftskomiteen skal referatføres.
§ 13.3 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 3/4 flertall. Absolutt 2/3 flertall.
§14 Utfyllende reglementer
Dette reglementet utfylles og suppleres av:
 Økonomireglement for Studentparlamentet
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Valgreglement for Studentparlamentet
Forretningsorden for Studentparlamentet
Reglement for tildeling av støttemidler
Statutter for Studentparlamentets Investeringsfond.

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 14.2 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
Kontroll- og organisasjonskomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på
reglementsendringer. Innstillingen skal lyde på "kan vedtas", "bør ikke vedtas" eller for
følgeendringer "bør vedtas".
Kontroll- og organisasjonskomiteen kan på eget initiativ foreslå endringer av reglementene. I
slike tilfeller har Arbeidsutvalget innstillende myndighet.
Endringsforslag til reglementene skal forelegges Kontrol og organisasjonskomiteen før
behandling i studentparlamenet. Kontroll og organisasjonskomiteen skal vurdere hvorvidt
foreslåtte reglementsendringer vil stride mot eksisterende reglement. Kontorll og
organisasjonskomiteens instilling skal i slike tilfeller lyde på «kan vedtas» dersom det vil skape
motstridene reglementer eller «bør ikke vedtas» dersom det skaper motstridende reglementer.
§ 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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SAK 71-1718 Diskusjonssak: Organisering av det kunstfaglige
fakultet/universitetsmuseet
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 25.05.18
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet har blitt invitert til å komme med innspill til rapporten «Mulighetsstudie for
Tromsø Museum – Universitetsmuseet». Høringsfristen er den 4. juni.
Arbeidsutvalget ønsker å invitere studentparlamentet med på en diskusjon rundt hva et
eventuelt høringssvar fra studentparlamentet skal inneholde.
Vedlegg:
Høringsbrev
Rapport: Mulighetsstudie for Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Forslag til vedtak:
[Saken har ikke noe vedtaksforslag, arbeidsutvalget vil søke å inkorporere studentparlamentets
ønsker i høringssvaret].

Universitetsdirektøren
Arkivref.: 2018/1884
Dato: 04.05.2018

Det helsevitenskapelige fakultet
Det juridiske fakultet
Det kunstfaglige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket
Studentparlamentet
Tjenestemannsorganisasjonene

Intern høring - rapport fra mulighetsstudie for Tromsø musem universitetsmuseet
Universitetsledelsen inviterer med dette til høring om rapport fra utvalget som har gjennomført en
mulighetsstudie for Tromsø museum – universitetsmuseet.
Universitetsstyret vedtok i juni 2017 i sak S 29/2017 at muligheten for å slå sammen Det kunstfaglige fakultet
(Kunstfak) og Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) skulle utredes. Samtidig ble det vedtatt at
dersom utredningen skulle vise at en organisering med TMU ikke synes hensiktsmessig skulle Kunstfak
samorganiseres med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Det ble satt
sammen et utvalg bestående av ekstern leder og interne medlemmer fra de to fakultet og universitetsmuseet. I
sitt arbeid klarte ikke gruppen å identifisere klare fordeler ved sammenslåing mellom Kunstfak og HSL eller
Kunstfak og TMU. Arbeidsgruppen konkluderte likevel med at en sammenslåing med HSL gir færre ulemper
enn en sammenslåing med TMU.
Universitetsstyret vedtok derfor i sak S 58/17 at et eksternt utvalg skulle gjøre en videre utredning av de
faglige og strategiske mulighetene som kan ligge i en nærmere integrasjon av fagmiljøer og virksomhet ved
dagens Kunstfak og TMU. Denne mulighetsstudien skulle også utrede universitetsmuseets plass og funksjon
ved UiT, særlig med tanke på et nytt museumsbygg i sentrum med nærhet til Kunstakademiet, Hålogaland
teater, det planlagte Klangens hus (med Musikkonservatoriet), Polaria, Tromsø Kunstforening,
forskningsinstitusjonen Framsenteret og Nordnorsk Kunstmuseum.
På bakgrunn av universitetsstyrets vedtak oppnevnte rektor et eksternt utvalg ledet av teatersjef Inger
Buresund. Utvalgets rapport ble oversendt universitetsdirektøren 2. mai 2018.
Rapporten sendes med dette ut på høring i organisasjonen med høringsfrist 4. juni. Saken skal behandles i
universitetsstyrets møte 19. juni.
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Vennlig hilsen
Jørgen Fossland
universitetsdirektør

Saksbehandler: Julia Holte Sempler
Vedlegg: Rapport fra eksternt utvalg for mulighetsstudie for Tromsø museum - universitetsmuseet
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Mulighetsstudie for Tromsø Museum Universitetsmuseet
Rapport fra eksternt arbeidsutvalg nedsatt av universitetsstyret
Tromsø, 1. mai 2018
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1 Sammendrag av utvalgets vurderinger
Utvalget har i denne rapporten ønsket å fremme en overordnet visjon knyttet til utviklingen av det nye
universitetsmuseet. Det nye universitetsmuseet bør, både som samfunnsaktør og byggverk, være
definerende for regionen, landsdelen og nasjonen i lang tid fremover. Det må planlegges for et publikum
som i større grad enn tidligere forventer mer medvirkning og deltakelse, samt et samfunn som stadig
endres og påvirkes av ulike medier, teknologi og globalisering. Universitetsmuseet må i dette bildet ta
plass som kunnskapsformidler, samfunnsaktør og arena for debatt og dialog. Museet må utvikle sin
rolle som både inkluderende og demokratiserende, og samtidig kunne påta seg enda flere roller enn i
dag. Dette legger store føringer for fleksible og strategiske løsninger, både bygningsmessig og
organisatorisk.
Utvalget har med bakgrunn i denne overordnede visjonen fremhevet tre områder i rapporten:
1. Visjon for framtidens universitetsmuseum
2. Det nye kulturkvartalet i sentrum
3. Styrking av de utøvende kunstfagene ved UiT
Utvalget mener at visjonen for fremtidens universitetsmuseum ligger sterkt knyttet til det nye bygget.
Et nytt museum i sentrum gir store muligheter for bred og nyskapende formidlingsaktivitet. I dette er
arkitekturen til det nye bygget helt sentral – arkitekturen definerer formidlingsarenaen samtidig som
den skal være attraksjon i seg selv. Utvalget har sett det som avgjørende at universitetsmuseet i
framtiden er en sentral formidlingsarena for hele bredden ved UiT, og bidragsytende til å styrke det
arktiske fokuset ved universitetet og i Tromsø. Utvalget anbefaler også i den forbindelse at
universitetsmuseets navn endres til Det arktiske universitetsmuseum for å framheve tilknytningen
ytterligere til universitetet og regionen.
Dernest har utvalget ønsket å løfte fram viktigheten av det nye kulturkvartalet i sentrum. Dette vil være
sentral del av byutviklingen for Tromsø kommune, og kunne bli et sentrum for skapende kultur- og
kunstvirksomhet som skal prege hele landsdelen. Kulturkvartalet vil skape nye muligheter for
samarbeid mellom institusjonene som er representert der som må utnyttes godt. Utvalget framhever at
både TMU vil være en viktig part i dette, og at museet må være en deltagende aktør, drivkraft og arena
for samhandling. Utvalget påpeker viktigheten av å forstå universitetsmuseet som et framtidig
interaktivt og fleksibelt museum i tråd med utviklingen av internasjonal museumsvirksomhet.
Til sist ser utvalget det som helt essensielt at de utøvende kunstfagene ved UiT styrkes. Dette omhandler
både kunstfagenes nye plass og betydning som del av kulturkvartalet, samt deres evne til å sette
dagsorden både lokalt, nasjonalt og internasjonalt innen kunstfeltet. Kunstutdanningene ved UiT bør
være internasjonalt attraktive, og Arktis bør være i fokus.
Utvalget understreker at for å kunne realisere det framtidige universitetsmuseets formidlingspotensiale
og styrke de utøvende kunstfagene, må UiT ta et overordnet ansvar for visjon og implementering. Det
vil i rapporten fremkomme konkrete anbefalinger fra utvalget innenfor alle de tre overnevnte områdene.

2 Bakgrunn og mandatforståelse
Universitetsstyret vedtok i juni 2017 i sak S 29/2017 at muligheten for å slå sammen Det kunstfaglige
fakultet (Kunstfak) og Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) skulle utredes. Samtidig ble det
vedtatt at dersom utredningen skulle vise at en organisering med TMU ikke synes hensiktsmessig skulle
Kunstfak samorganiseres med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).
Det ble satt sammen et utvalg bestående av ekstern leder og interne medlemmer fra de to fakultet og
universitetsmuseet. I sitt arbeid klarte ikke gruppen å identifisere klare fordeler ved sammenslåing
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mellom Kunstfak og HSL eller Kunstfak og TMU. Arbeidsgruppen konkluderte med at en
sammenslåing med HSL gir færre ulemper enn en sammenslåing med TMU.
Universitetsstyret vedtok derfor i sak S 58/17 at et eksternt utvalg skulle gjøre en videre utredning av
de faglige og strategiske mulighetene som kan ligge i en nærmere integrasjon av fagmiljøer og
virksomhet ved dagens Kunstfak og TMU. Denne mulighetsstudien skulle også utrede
universitetsmuseets plass og funksjon ved UiT, særlig med tanke på et nytt museumsbygg i sentrum
med nærhet til Kunstakademiet, Hålogaland teater, det planlagte Klangens hus (med
Musikkonservatoriet), Polaria, Tromsø Kunstforening, forskningsinstitusjonen Framsenteret og
Nordnorsk Kunstmuseum.
På bakgrunn av universitetsstyrets vedtak oppnevnte rektor følgende medlemmer til arbeidsgruppen:
Inger Buresund (leder), Teatersjef Hålogaland Teater
Ole Gustavsen, Rektor, Arkitektur og designhøgskolen
Sissel Guttormsen, Direktør, Rockheim - det nasjonale museet for populærmusikk
Ørjan Hattrem, Universitetslektor v/Nord Universitet
Jérémie McGowan, Direktør, Nordnorsk Kunstmuseum
Reidar Andersen, Museumsdirektør, NTNU Vitenskapsmuseet
Meera Manjit Kaur, Mastergradsstudent, Oslo Met
Katarina Pierre, Museichef, Bildmuseet v/Umeå Universitet
Utvalgets sekretariat har bestått av seniorrådgiver Julia Holte Sempler og kontorsjef Inger Kaisa Bækø.
Utvalgets rapport oversendes UiT 1. mai 2018.

2.1 Utvalgets arbeidsform og bakgrunnsdokumentasjon
Utvalget har hatt tre arbeidsmøter i Tromsø. Under første samling presenterte rektor mandatet og
universitetsledelsens tanker om oppdraget. Også dekan ved Kunstfak og museumsdirektør ved TMU
presenterte sine enheter for utvalget, samt tok utvalget på omvisning.
Utvalget har fått tilgang til et stort omfang bakgrunnsdokumentasjon, blant annet de aktuelle
universitetsstyresakene, det første utvalgets rapport, strategiplaner, informasjon om TMUs ph.d-kurs
Visualizing your science, og oversikt over fagmiljø ved TMU og like fagmiljø ved UiT. På bestilling
fra utvalget har museumsdirektøren skrevet et notat om planer i og tanker for nytt museumsbygg. Videre
har også alle fakulteter blitt bedt om å svare på spørsmål i forbindelse med kartlegging av dagens
samarbeid mellom TMU og fakultetene. Både spørsmålene og svarene er tilgjengelig på sak 2018/1884
i ePhorte.
Direktør ved Bildmuseet, Katarina Pierre, har også presentert sitt museum. Bildmuseet er et godt besøkt
og internasjonalt anerkjent kunstmuseum tilknyttet Umeå Universitet, hvor det er tett samarbeid mellom
museet, kunstnere og forskere ved universitetet. Bildmuseet har ingen egne samlinger. Organisatorisk
er Bildmuseet og Kunsthøgskolen ved Umeå Universitet underlagt Humanistisk fakultet mens Arkitektog designhøgskolen er underlagt det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet. En nylig utredning ved
Umeå universitetet foreslår å legge alle kunstutdanningene samlet under Humanistisk fakultetet.

2.2 Forståelse av mandatet
Utvalgets mandat består av tre hovedspørsmål som ønskes nærmere belyst (ePhorte 2016/712-91).
Utvalget vil i det følgende gi sin forståelse av oppdraget.
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1. Hvordan kan sammenhengen mellom UiTs allmenne forsknings-, utdannings- og formidlingsoppdrag
og universitetsmuseets forsknings-, samlings- og formidlingsoppdrag videreutvikles?
For å besvare dette spørsmålet bes utvalget bl.a. om å undersøke:
-

Fordeler og ulemper med dagens sammensetning av faggrupper ved TMU.
Hvilke muligheter ligger det i formidling av fag utenfor TMUs eksisterende portefølje?
Hvilke muligheter ligger det i å utvikle TMU som en arena for innovativ formidling?
Hvilke muligheter gir prosjektering og bygging av et nytt museumsbygg i sentrum av Tromsø?
Hvordan kan TMU få ansvar for studieprogram og emner?

Utvalget har vurdert TMUs nåværende sammensetning av faggrupper, men sett disse i sammenheng
med mandatets punkt 3 (se under). For utvalget handler de resterende spørsmålene om det store bildet
i forhold til TMUs framtid som formidlingsarena i et nytt kulturkvartal i sentrum. Utvalget har i
tilknytning til dette punktet sett det som sin oppgave å beskrive mulighetene i stort for hva TMU i
framtiden skal og kan være. Slik utvalget ser det handler dette i liten grad om strukturell organisering,
men i større grad om TMU som formidlingsarena for UiT med fokus på det arktiske perspektivet,
samfunnsrollen, utvikling av utstillinger og formidlingstilbud, muligheter ved plasseringen i området
og synergier som kan skapes med de rundtliggende institusjonene.
Videre anbefalinger fra utvalget knyttet til denne delen av mandatet er redegjort for i kapittel 3
Fremtidens TMU.

2. Hvordan kan det framtidige forholdet mellom TMU og de skapende og utøvende kunstfagene
videreutvikles?
For å besvare dette spørsmålet bes utvalget bl.a. om å undersøke:
-

Hvordan de skapende og utøvende kunstfagene og museet gjensidig kan bidra til å styrke
hverandre?
Hvilke muligheter som ligger i en fremtidig samlokalisering av TMU og
kunstfagene i Tromsø sentrum?

Dette leddet i mandatet berører skjæringspunktene mellom TMU og Kunstfak spesielt, og utvalget har
sett det som sin oppgave å bidra med vurderinger knyttet til muligheter for styrking av de skapende og
utøvende kunstfagene ved UiT. Utvalget har diskutert mulighetene en samlokalisering i sentrum
bringer, i form av at TMU og Kunstfak blir naboer i det nye kulturkvartalet. Utvalget har også sett det
som sin oppgave å komme med en konkret anbefaling vedrørende organisering av Kunstfak.
Vurderinger og anbefalinger fra utvalget knyttet til denne delen av mandatet er redegjort for i kapittel
5 Styrking av de utøvende kunstfagene.

3.Hvordan kan man legge til rette for en best mulig samlet utvikling av fagmiljøene ved dagens TMU
og de nært beslektede fagmiljøene som finnes i andre deler av universitetet?
For å besvare dette spørsmålet bes utvalget bl.a. om å skissere:
-

Aktuelle tiltak for å samordne TMUs kjernevirksomhet (forskning, samling, formidling og
forvaltning) og bedre vilkårene for faglig utvikling?
Mulige fysiske samlokaliseringer av fagmiljø?
Aktuelle samorganiseringer/sammenslåinger?
4

Utvalget tolker disse spørsmålene som en vurdering av hvorvidt fagmiljø ved TMU bør
samorganiseres/samlokaliseres med overlappende fagmiljø andre steder på UiT, og vice versa.
Vurderinger og anbefalinger fra utvalget knyttet til denne delen av mandatet er redegjort for i kapittel
3.3 Samhandling mellom overlappende fagmiljø.

3 Fremtidens TMU
3.1 Nytt museumsbygg – nytt museum
Universitetene har et særskilt nasjonalt ansvar for å «bygge opp, drive og vedlikeholde museer med
vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger» ifølge § 1-4 i Lov om universiteter og høyskoler.
Dette er universitetsmuseenes samfunnsoppdrag, og TMUs oppdrag ligger spesielt knyttet til å
dokumentere, bevare, forske på, samt formidle natur- og kulturarven i nord. Å sikre og forvalte de
vitenskapelige samlingene og aktivisere disse gjennom formidling, forskning og undervisning er en
viktig del av oppdraget.
Utvalget har i sine diskusjoner presentert en overordnet visjon om det nye universitetsmuseet som
definerende for byen, regionen, landsdelen og nasjonen i lang tid framover. Fokus på det arktiske må
være gjennomgående og museet må med sin nye plassering i sentrum anerkjennes som både UiTs og
Tromsø bys - «Den arktiske hovedstads» museum. For å oppnå dette er det essensielt at TMU skal være
en formidlingsarena for hele UiT. Videre må det skapes en forståelse av at arkitekturen er helt
avgjørende for at museet skal kunne bli en slik formidlingsarena.
Det har den siste tiden vært stor debatt rundt Statsbyggs valg av anbudskonkurranse for byggeprosjektet
i stedet for en internasjonal arkitektkonkurranse. Norske arkitekters landsforbund har reagert kraftig,
og mener fremgangsmåten forhindrer at det nye museumsbygget kan bli et signalbygg som kan gi
samfunnsmessig merverdi og bli det prestisjeprosjektet den nordlige landsdelen fortjener. Dette stiller
utvalget seg bak. Utvalget mener byggeplanleggingen hittil har vært for lukket, og at rammene statsbygg
har lagt opp til i liten grad vektlegger universitetsmuseet som et offentlig, synlig og definerende bygg i
sentrum. Arkitekturen er avgjørende, og det må legges til grunn at bygget skal være en sentral
formidlingsarena og attraksjon for byen.
Utvalget har diskutert om navnet Tromsø Museum – Universitetsmuseet i for liten grad tydeliggjør
tilhørigheten til UiT Norges arktiske universitet, i tillegg til å være å være lite gjenkjennelig i UiTs
strategi Drivkraft i nord der nordområdene og det arktiske er i fokus. Om man har en visjon om å være
hele UiTs utstillingsarena, samt bygge en merkevare som tydeliggjør fokuset på det arktiske, bør navnet
gjenspeile dette.
Utvalget har i den forbindelse diskutert navnealternativet Norges arktiske universitetsmuseum. Tanken
er at Norges arktiske universitetsmuseum, på samme måte som navnet Tromsø Museum –
Universitetsmuseet, skal være et overordnet navn for hele universitetsmuseet. Navnet Norges arktiske
universitetsmuseum synliggjør tilknytningen til UiT, framhever det arktiske aspektet i Tromsø, og kan
være et springbrett for å promotere både universitetet og byen.

3.1.1 Anbefalinger fra utvalget
-

Utvalget anbefaler ledelsen ved UiT å sikre at prosessen for nytt museumsbygg ivaretas på en
slik måte at visjonen for og samfunnsrollen til det nye museet kan møtes
Utvalget anbefaler ledelsen å be om arkitektkonkurranse for å optimalisere potensialet til
bygget og måloppnåelsen for UiT og Tromsø kommune
Utvalget anbefaler at TMU endrer navn til Norges arktiske universitetsmuseum.
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3.2 Museet som UiTs primære formidlingsarena
Museers virkeområde omtales ofte som «de fire F-er»: formidling, forskning, forvaltning og fornying.
Museer skal formidle kunnskap til allmennheten gjennom utstillinger, arrangement osv, drive
kunnskapsutvikling gjennom forskning, forvalte natur- og kulturhistoriske samlinger, samt stadig
aktualisere sine utstillinger, samlinger og forskning for å være en aktiv samfunnsaktør.
Utvalget har i sitt arbeid valgt å fokusere på formidlings F-en og anbefaler at denne F-en settes høyere
på dagsorden. Det understrekes imidlertid at dette ikke skal være på bekostning av de andre områdene.
Universitetsmuseet skal fortsatt drive forskning innen natur- og kulturvitenskap, ta vare på og forvalte
de natur- og kulturhistoriske samlingene, samt ha en aktiv samfunnsrolle gjennom stadig å aktualisere
sin forskning og sine samlinger. Det er likevel utvalgets oppfatning at det er arbeidet som knytter seg
til formidlingsdelen som må styrkes for at visjonen om fremtidens museum, slik utvalget har beskrevet
det, skal kunne fylles. Formidling har mange uttrykksformer på et museum, og nye lokaler i sentrum
gir store muligheter for å gjøre universitetsmuseet til den mest sentrale formidlingsarenaen ved UiT.
St.meld. nr 15 Tingenes tale – Universitetsmuseene slår fast at universitetene som eiere har det
overordnede ansvaret for universitetsmuseene, men at det er en tendens til at universitetene har vist en
svak interesse av å bruke universitetsmuseene som hele institusjonens utstillingsvindu. Utvalget mener
derfor at en satsing på å styrke formidlingsoppdraget til museet, også innebærer en satsing på å styrke
formidlingsoppdraget til UiT generelt.
Av generelle tiltak for å øke satsingen på formidlingsaktiviteter har utvalget diskutert flere muligheter.
Overordnet anbefaler utvalget at området formidling styrkes og synliggjøres ved UiT både gjennom
synlige ansvarslinjer og tildeling av ressurser. For eksempel kan en slik satsing synliggjøres gjennom
at en av prorektorene får ansvarsområdet formidling i sin portefølje, samt at det opprettes et strategisk
utvalg på feltet. Videre bør det avsettes strategiske midler til utvalgte formidlingsprosjekter ved UiT
generelt og universitetsmuseet spesielt.
Utvalget ser det som helt nødvendig at universitetsmuseet får et klart mandat fra universitetsledelsen
når det gjelder å synliggjøre en tydelig formidlingsprofil. Dersom universitetsmuseet i praksis skal
kunne operere som hele universitetets utstillings- og formidlingsarena må dette forankres i
universitetsstyret, og det må avsettes tilstrekkelig med ressurser til at et slik oppdrag i praksis kan
oppfylles.
Som nevnt tidligere kommer formidling ved et museum til uttrykk i mange former. Utstillinger er kun
én form. Men for å kunne oppnå visjonen om å være UiTs utstillingsvindu mener utvalget at det i det
nye museumsbygget i større grad må legges til rette for muligheten for skiftende utstillinger fra alle
fagmiljø ved UiT. Utvalget har diskutert om et alternativ er å ha et «UiT-område» i museet slik NTNU
Vitenskapsmuseet har laget for NTNU. Erfaringene herfra viser at stadig flere miljø ved NTNU benytter
seg av Vitenskapsmuseet som sin formidlingsarena. For å muliggjøre større bruk av universitetsmuseet
som utstillingsarena for alle fagmiljø må det sikres at museet både har midler og kompetanse til å
håndtere dette.
Det er i planene til det nye museet lagt opp til å ha åpne/tilgjengelige magasin for publikum. Hvordan
dette skal løses er ennå ikke fastsatt.1 Utvalget ser dette som en stor mulighet for å gi publikum enda
1

Det eksisterer flere gode «forbilder» som f.eks Glasgow Museums Resource Centre
(https://www.glasgowlife.org.uk/museums/venues/glasgow-museums-resource-centre) med en formidlingsidé
som kan tjene som inspirasjon.
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større kunnskap om den arktiske natur- og kulturarv i tråd med utvalgets fokus på å styrke
formidlingsoppdraget.
Det anbefales videre at universitetet utreder muligheten for peer review-utstillinger som et grep for å
styrke formidlingsoppdraget, hvor spesialister på feltet fagfellevurderer utstillinger som produseres.
Dette vil være et innovativt grep, og det finnes eksempler på dette i utlandet, blant annet i Århus,
Danmark.

3.2.1 Anbefalinger fra utvalget
-

-

-

Museet må gis et tydelig mandat knyttet til formidlingsoppdraget, og det må avsettes ressurser
som sikrer at dette mandatet kan oppfylles
Det bør vurderes å synliggjøre formidlingsområdet gjennom at en av prorektorene får dette i
sin portefølje
Det anbefales å avsette strategiske midler til utvalgte formidlingsprosjekter ved UiT generelt
og TMU spesielt
Det strategiske arbeidet knyttet til formidling bør styrkes gjennom å sikre samhandling og
synlighet av relevante aktører (for eksempel et strategisk formidlingsutvalg), og museet bør
være en sentral del av dette
Det bør vurderes å avsette relativt stort område i det nye bygget til å ha skiftende utstillinger
fra alle fagmiljø ved UiT
Mulighetene for åpne/tilgjengelige magasin må vurderes som en sentral mulighet for å styrke
tilgjengeligheten av den arktiske natur- og kulturarv, både i formidlings- og
undervisningsøyemed
Peer review-utstillinger bør utredes

3.3 Samhandling mellom overlappende fagmiljø
TMU har i dag en faggruppesammensetning som ikke avviker fra hva som finnes ved de øvrige
universitetsmuseer. Denne har ansvar for både natur- og kulturhistoriske samlinger, samt
tilgjengeliggjøring, forskning og formidling tilknyttet disse. TMU har relativt små forskergrupper innen
sine spesifikke ansvarsområder, men har en betydelig forskningsaktivitet (blant annet vist gjennom
publikasjonspoeng for 2017) og har vist å være svært konkurransedyktig når det gjelder konkurranse
om midler fra forskningsrådet. Dette indikerer at TMU har faggrupper av høy faglig kvalitet og relevans.
Utvalget har i løpet av sine diskusjoner berørt problemstillingen med nært beslektete fagmiljø ved TMU
og andre fakultet ved UiT, og ser at det finnes overlapp innen blant annet biologi-, arkeologi-, geologi, polarhistorie og samisk kulturvitenskap-miljøene. Utvalget anser imidlertid at grepet som må gjøres
for å nå visjonen for det nye universitetsmuseet per nå er større enn en vurdering av sammenslåing av
overlappende fagmiljø, og det synes derfor ikke å være påtrengende nødvendig å gjøre organisatoriske
endringer innen fagorganiseringen. Svarene fra fakultetene viser også at det foregår mye samarbeid
mellom ulike fagmiljøer, både når det kommer til formidling, forskning og noe utdanning. Dette synes
imidlertid ikke å være systematisert og det bør vurderes om noe av det skal settes mer i system.
Utvalget ønsker ikke derfor å komme med anbefalinger om sammenslåing av fagmiljø, dette bør
eventuelt sees nærmere på av en intern gruppe når det overordnede mandatet for det nye museet er
landet.
Når det gjelder undervisningsaktivitet ser utvalget det som nødvendig at museet i større grad enn i dag
benyttes i undervisnings- og praksisøyemed. Tilbakemeldingene fra fakultetene viser at dette
forekommer fra tid til annen, men ikke i en systematisk form, og det blir derfor både adhoc- og
individbasert.
7

Universitetsmuseet bør i større grad benyttes som undervisingsarena for hele bredden av fagfelt ved
universitetet. Det nye universitetsmuseet bør utvikles til å bli en arena der studenter opplever tverrfaglig
læring og utfordres til kritisk tenkning. Museet må være en dynamisk arena for aktiv undervisning,
eksperimentering og studentdrevet kunnskapsproduksjon. Med mer tilgjengelige magasiner og
utstillingsområder anser utvalget det som svært sannsynlig at dette er en aktivitet som naturlig vil øke.
Det må imidlertid også gjøres en systematisk innsats for at denne aktiviteten skal økes, og for at
universitetsmuseet i framtiden også skal bli en sentral arena i studentenes læringsbane.
Tiltak som er diskutert av utvalget har knyttet seg til muligheten for at museet i større grad deltar i
utvalg der utdanningsstrategiske saker diskuteres. Det er videre nødvendig å synliggjøre museets rolle
som både undervisningsarena og praksisarena for studenter i ulike studieløp, og det bør utredes hvorvidt
det kan inngås faste avtaler for praksisopphold og internships ved utvalgte utdanninger.
Universitetsmuseet har en viktig rolle i utviklingen av nye studietilbud der tverrfaglighet er sentralt.
Gjennom sine diskusjoner om fagmiljø og samarbeid med fakulteter, har utvalget diskutert områder der
det kan være behov for ulike former for studietilbud som per i dag ikke finnes i Nord-Norge. Forslagene
er tverrfaglige, der også universitetsmuseet vil kunne bidra. Utvalget ser det imidlertid ikke som
nødvendig at museet per i dag skal drive utdanninger selv gjennom å ha eksamensrett. Dette vil etter
utvalgets oppfatning potensielt kunne ta fokuset bort fra den økende formidlingsaktiviteten som ansees
som det mest nødvendige tiltaket for museets framtid. Det er imidlertid viktig at det sees på muligheten
for at museet er sterkere bidragsytende innenfor både eksisterende og eventuelt nye studietilbud.
Følgende områder har vært diskutert:
-

studietilbud i produksjonsmetoder innen kunst og kultur
tverrfaglig studietilbud i formidling
tverrfaglig studietilbud innen kunstfag/humanistiske fag med fokus på det arktiske (nærmere
beskrevet i kapittel 5)

3.3.1 Anbefalinger fra utvalget
-

Samarbeidet mellom fagmiljø om formidling og forsking bør systematiseres
Museet bør ta en mer aktiv rolle i ulike utdanningsstrategiske prosjekt og utvalg
Utrede mer systematiske ordninger for at museet i større grad kan fungere som praksis- og
undervisningsarena for studenter
Utdanningssamarbeidet bør styrkes mellom direkte overlappende fagmiljø
Det bør vurderes om det kan være behov for nye tverrfaglige studietilbud innenfor noen av
områdene nevnt over der museet også er sterkt bidragsytende

4 Kulturkvartalet i Tromsø
4.1 Etableringen av et kulturkvartal i Tromsø
Etableringen av et kulturkvartal i sentrum fører til at TMU blir plassert i umiddelbar nærhet til
Kunstakademiet, Hålogaland teater, det planlagte Klangens hus (med Musikkonservatoriet), Polaria,
Tromsø Kunstforening, forskningsinstitusjonen Framsenteret og Nordnorsk Kunstmuseum. Dette kan
og vil skape store muligheter for nye samhandlingsarenaer for museet og UiT.
Bildmuseet i Umeå er et eksempel på hvordan geografisk nærhet til andre enheter kan skape
ringvirkninger. Det er tett samarbeid mellom museet, kunstnere og forskere ved kunsthøgskolen og
arkitekt- og designhøgskolen, og det er utviklet et kunstnerisk campus der kunstutdanningene er samlet
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på ett sted. Dette har skapt muligheter for samarbeid knyttet til gjesteforelesninger, praksis for studenter
på museet og lignende.
I tråd med dette eksempelet anser ikke utvalget samorganisering som en forutsetning for å få til et godt
samarbeid mellom de aktører som har en plass i det kunstneriske kvartalet. Her vil det være aktører fra
ulike deler av kunst- og kulturverden, og slik utvalget ser det er det nødvendig å skape gode og
systematiske samhandlingsarenaer, uavhengig av organisatorisk tilhørighet, for de enheter som er
lokalisert i kvartalet. Det vil også være helt nødvendig at Tromsø kommune har en sentral plass i
utviklingen og etableringen av et slikt kvartal, da dette først og fremst handler om byutvikling, og om
å få ulike aktører til å utvikle spennende og fremtidsrettede prosjekter for både byens og landsdelens
befolkning.
Slik utvalget ser det er det flere tiltak som kan igangsettes. Det kan for eksempel etableres et fast
samarbeidsforum for de aktører som er lokalisert i kvartalet, inkludert Tromsø kommune. Det kan også
vurderes om det skal legges til rette for å igangsette jevnlige samarbeidsprosjekter som gir seg uttrykk
gjennom utstillinger, konserter, teateroppsetninger o.l.

4.1.1 Anbefalinger fra utvalget
-

Det bør vurderes å etablere et forum for de aktører som utgjør sammensetningen av
kulturkvartalet
Det bør legges til rette for samhandlingsprosjekter som skal komme både institusjonene og
Tromsøs befolkning til gode
Tromsø kommune bør ha en aktiv del og rolle i etableringen og utviklingen at et slik
kulturkvartal

5 Styrking av de utøvende kunstfagene
Del to av mandatet ber utvalget vurdere hvordan det fremtidige forholdet mellom TMU og de skapende
og utøvende kunstfagene kan videreutvikles. Som inngang til dette spørsmålet har utvalgets primære
fokus vært å se på hvordan kunstfagene kan styrkes, både når det kommer å ta en sentral plass med
lokalisering i det nye kulturkvartalet og gjennom hensiktsmessig organisatorisk tilhørighet ved UiT.
Kunstfak beskriver selv sitt viktigste suksesskriterium som å gjøre seg gjeldende, bli lagt merke til og
være med på å sette dagsorden innenfor kunstfeltet - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Utvalget ser det som en del av sin oppgave å synliggjøre hvordan UiT best kan legge til rette for at dette
oppnås.
Når det gjelder lokaliseringen av kunstakademiet, og for fremtiden også musikkonservatoriet, i det nye
kulturkvartalet, er mulighetsrommet knyttet til dette godt beskrevet i kapittel 4. Samarbeidet mellom
TMU og Kunstfak må styrkes med spesielt fokus på å utvikle et slik fremtidig kvartal. UiTs ledelse må
ha en aktiv rolle i å videreutvikle dette samarbeidet i tråd med en visjon om hva man ønsker å få ut av
et fremtidig kulturkvartal i sentrum. Utvalget kan ikke se at spørsmålet om organisering legger noen
begrensning på disse mulighetene, og det er helt nødvendig at det legges til rette for at disse mulighetene
kan realiseres uavhengig av Kunstfaks organisatoriske tilhørighet.

5.1 Organisering av Kunstfak
Når det gjelder organisering har utvalget sett seg nødt til også å forholde seg til begge alternativer som
er presentert for Kunstfaks fremtidige organisering; Samorganisering med TMU eller samorganisering
med HSL-fakultetet. Utvalget har satt seg inn i bakgrunnsdokumentene der det redegjøres for
muligheter og begrensninger ved de ulike alternativene, og utvalget vil i det videre presentere sine
vurderinger av disse.
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Kunstfak og TMU
Hva gjelder forsknings- og utdanningsaktivitet kan ikke utvalget se at TMU og Kunstfak har
overlappende virksomhet. Overlappende faglig virksomhet for TMU og resten av UiT er beskrevet i
kapittel 3.3 og her er ikke Kunstfak spesielt framtredende i sammenligning med andre direkte
overlappende områder der det ville vært mer naturlig å se på muligheter for samorganisering.
Den overlappen som er beskrevet i bakgrunnsdokumentasjonen fra Kunstfak sin side dreier seg i all
hovedsak om den formidlingsorienterte og publikumsrettede virksomheten ved de to enhetene. En
fellesnevner er blant annet at aktivitetene ved TMU og Kunstfak i hovedsak manifesteres i
publikumsrettede aktiviteter som utstillinger, konserter, forestillinger og lignende. Utvalget er av
den klare oppfatning at det er helt nødvendig for universitetet å legge til rette for større grad av
erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og samhandling i tilknytning til den publikumsrettede
virksomheten både Kunstfak og TMU bedriver, særlig med tanke på å ta plass i det nye
kulturkvartalet.
Utvalgets fokus på TMU som formidlingsarena for hele UiTs virksomhet, vanskeliggjør imidlertid å
vurdere en sammenslåing av museet med ett fagområde særskilt. Det er også andre fagmiljø ved UiT
som driver både publikumsrettet virksomhet, samt har bred formidlingsaktivitet med ulike kreative og
skapende uttrykk. En eventuell sammenslåing med Kunstfak særskilt vil kunne ta fokuset bort fra det
helhetlige oppdraget.

Kunstfak og HSL
Utvalget har i vurderingen av dette alternativet også gått gjennom bakgrunnsmaterialet knyttet til
fordeler ved en sammenslåing med HSL. Slik utvalget ser det, kan det vanskelig anbefales en
sammenslåing med HSL på det grunnlaget som hittil er presentert. Dokumentasjonen har et for stort
fokus på synergier knyttet utelukkende til lærerutdanning, og utvalget er bekymret for at det særegne
og selvstendige kunstneriske uttrykket både vil forsvinne og drukne i store profesjonsutdanninger.
Utvalget stiller seg undrede til at det ikke er fremhevet andre synergier ved en eventuell sammenslåing
med HSL.
En sammenstilling av humaniora og kunstfag er svært vanlig verden over og det kan vises til flere store
internasjonalt anerkjente miljø der dette er en normal organisering.2 Slik utvalget ser det vil det i et litt
bredere perspektiv ligge store fordeler knyttet til en nærmere kobling mellom kunstfagene og de
humanistiske fagene også ved UiT, en kobling som kan være en gjensidig berikelse for og utvidelse av
både kunstnerisk praksis og de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene. Det er mye i de
humanistiske fagene som er både skapende og utøvende, og fokuset i begge tilfeller er på kritisk
refleksjon, nye innsikter, det subjektive individ, flere stemmer og et mangfold av perspektiver,
forståelse av kontekst og hvordan kontekst brukes, forhold mellom historie og historieanvendelse,
skiftende og overlappende virkeligheter, osv. Det kan også vises til at utøvende kunstnere i dag (særlig
innen visuell kunst) tar i bruk metoder, perspektiver, tilnærminger, teorier og verktøy fra de
humanistiske fagene. ”The material turn”, ”the digital humanities”, ”the archival turn”, ”coproduction”

2

For eksempel Edinburgh College of Art (ECA) ved University of Edinburgh, MIT School of Humanities, Arts,
and Social Sciences, Faculty of Arts and Humanities ved University of York, Ruskin School of Art underlagt The
Humanities division ved University of Oxford, Visual Arts Program underlagt fagfeltet Humanities ved Princeton
University
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og ”fieldwork” er bare noen av mange eksempler av felles interesser mellom humaniora og kunst i de
siste årene.3
Utvalget mener videre at det vil være fordeler med tilgang på større forsknings- og undervisningsmiljøer
for Kunstfak, både faglig og administrativt. Kunstfak beskriver i sin strategisk plan sine viktigste
oppgaver som å bidra til å realisere UiTs strategiske utfordringer gjennom å:
-

gi kunstfaglig utdanning som stimulerer til fremragende praksis, forskning og utviklingsarbeid
utdanne selvstendige og trygge utøvere og pedagoger som har evne og vilje til å bidra til
utvikling og endring innenfor sine fagfelt
drive forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid som favner bredt
være en dynamisk arena for studenter og ansatte som arbeider aktivt i samspill med det lokale
og det internasjonale

Utvalget er av den oppfatning at dette vil falle godt under HSLs portefølje og strategiske virksomhet
knyttet til sin utdannings- forsknings- og formidlingsaktivitet. I den forbindelse ønsker utvalget også å
vise til Melding til Stortinget 25 (2016-2017): Humaniora i Norge, s 44-45, pkt 4.3 Humaniora og
kunsten:
«Kultursektoren avhenger av både praktisk kunnskap og akademisk kunnskap og vilje til å se på
hvordan disse to perspektivene sammen kan utnytte både nye uttrykk og ny kunnskap om kunst og kultur.
Kunnskap om forholdet mellom kunstnerisk praksis og kvalitet er sentralt for kunnskapsutviklingen om
og for kunstinstitusjonene. Kombinasjonen av praktisk kunnskap og akademisk/teoretisk kunnskap kan
bidra til å styrke den generelle forskningen på kulturfeltet. Humaniora kan bidra med teori for å sette
kunstpraksis og kvalitet inn i en vitenskapelig sammenheng. Kunstutdanningsinstitusjoner har de siste
årene i økende grad markert seg som forskningsinstitusjoner, og det er lagt til rette for flere
forskningsstillinger. Fagmiljøer på høyskole/universitetsnivå er sentrale når det gjelder å belyse
kunstens plass og funksjon i samfunnet».
Utvalget ønsker imidlertid å understreke at det er noen forutsetninger som må på plass for at en slik
sammenslåing skal kunne anbefales. Utvalget ser en stor utfordring knyttet til at Kunstfak blir en svært
liten enhet i et omfangsrikt fakultet, og at det kan være fare for at fakultetets aktivitet knyttet til
utdanning, forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid blir mindre synlig. Utvalgets primære
fokus har vært å se på hvordan kunstfagene kan styrkes og har stor tro på at dette kan gjøres i
samorganisering med HSL med følgende forutsetninger:
o

o

o

Navnet på fakultetet må synliggjøre aktiviteten som knytter seg til dagens Kunstfak. Utvalget
anbefaler derfor at HSL endrer navn til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og kunstfag
(Faculty of humanities, social sciences and arts).
Navnet på dagens Kunstfak må vurderes i forhold til at dette skal være en synlig enhet også
utenfor campus Breivika som en del av det nye kunstkvartalet. «School of» begrepet kan
vurderes og benyttes. Høgskole-begrepet kan benyttes på samme måte som dagens
Handelshøgskole, eventuelt akademi-begrepet; Kunst- og musikkakademiet.
For å sikre integrering både i det nye kunstkvartalet som lokasjon og fakultetet som overordnet
organisatorisk enhet, bør det utvikles tverrfaglige prosjekter knyttet til både formidling,
forskning og studier. Blant annet anbefaler utvalget at det sees på muligheten for at det etableres
tverrfaglig studietilbud der ulike skapende og kunstneriske miljøer ved HSL bidrar inn.
Perspektivet bør være knyttet til det arktiske og internasjonalt nyskapende.

3

Arnd Schneider + Christopher Wright, eds. Anthropology and Art Practice (Bloomsbury Academic: 2013), Tim
Ingold.
Making: Anthropology,
Archaeology,
Art
and
Architecture (Routledge:
2013),
Sue
Breakell, 'Perspectives: Negotiating the Archive', Tate Papers, no.9, Spring 2008
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5.1.1 Anbefalinger fra utvalget
-

Kunstfak anbefales samorganisert med dagens HSL. En slik organisering forutsetter at
kunstfagene synliggjøres i navnet for det nye fakultetet, at dagens kunstakademi og
musikkonservatorium får et synlig navn i tilknytning til lokaliseringen i kulturkvartalet, samt
at det vurderes å opprettes tverrfaglig(e) kunstutdanninger innenfor humanioraområdet med
spesielt fokus på det arktiske.

Utvalget anser det som kritisk at disse forutsetningene innfris for å oppnå utvalgets visjon om en
styrking av kunstfagene. Dersom disse forutsetningene ikke kan imøtekommes ønsker deler av utvalget
å anbefale en alternativ organisering. Det er ikke enighet i utvalget om dette alternativet.
-

Gitt at utvalgets forutsetninger for en samorganisering av Kunstfak og HSL ikke imøtekommes,
anbefales en samorganisering med TMU. Gjennom en slik organisering vil man kunne sikre at
de potensielle samhandlingsarenaer som er beskrevet over kan ivaretas. Publikumsrelatert
produksjon, bruk av arkivmateriale, faktabasert og bevisrelatert informasjon er også relevante
fellesnevnere som kan utforskes og utvikles ytterligere. Videre vil en samorganisering av
Kunstfak og TMU både i norsk og internasjonal sammenheng fremstå som en ny og spennende
konstellasjon. UiT er kjent for å tråkke opp nye landskap og vil med en slik konstellasjon kunne
skape både stor oppmerksomhet og interesse.
Det legges noen forutsetninger til grunn for en slik konstellasjon:
o

o

Museet må fortsatt være den overbyggende enheten (med det nye navnet som foreslås
over), og Kunstfak må inngå som en enhet på nivå 3, sidestilt med de enheter som per i dag
er underlagt museet.
Navnet på dagens Kunstfak må vurderes i forhold til at dette skal være en synlig enhet også
utenfor campus Breivika som en del av det nye kunstkvartalet. «School of» begrepet kan
vurderes og benyttes. Høgskolebegrepet kan benyttes på samme måte som dagens
Handelshøgskole, eventuelt akademi-begrepet; Kunst- og musikkakademiet.

5.2 Avsluttende kommentar
Det nye kulturkvartalet vil skape nye muligheter for samarbeid mellom institusjonene som er
representert der. Det vil være et sentrum for skapende kultur- og kunstvirksomhet som skal prege hele
landsdelen, og utvalget har gjennom denne rapporten forsøkt å framheve både TMUs og Kunstfaks
sentrale roller i dette. Utvalget understreker at for å kunne realisere det framtidige universitetsmuseets
formidlingspotensiale og styrke de utøvende kunstfagene, må UiT ta et overordnet ansvar for visjon og
implementering.
For å nå visjonen utvalget skisserer, må UiT ta grep for utviklingen av både det framtidige
universitetsmuseet og de utøvende kunstfagene. Utvalget mener UiT per i dag mangler en visjon for
hva universitetsmuseet er og kan være, og også for hva de utøvende kunstfagene er og kan være.
Utvalget anbefaler derfor at UiT etablerer et rådgivende organ som over tid skal arbeide for å utvikle
en tydelig visjon og strategi for både det nye universitetsmuseet og for de utøvende kunstfagene –
uavhengig av organisering.
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