Referat fra møte i studentparlamentet
25.05.2018
Navn

Tilst. Vara

1 Sos.dem.

Stine Marie Høgden

Ja

2 Sos.dem.

Andrea Jørstad Thoresen

Ja

3 Sos.dem.

Ahmad Shoeyb Daliri

Ja

Åse Dahlberg

4 Sos.dem.

Stine Jørgensen Andersen

Ja

Andreas Persen

5 Sos.dem.

Silja Wara

Ja

6 Moderat liste

Marte Bye Sørnes

Ja

7 Moderat liste

Cecilie Mathisen

Ja

8 Moderat liste

Marie Nergaard Blix

Ja

9 Moderat liste
10 Moderat liste

Hanna Kristie Bakke-Jensen Ja
Ja
Kristin Fjellheim Eriksen

11 Moderat liste

Benjamin Nordberg Furuly

Ja

12 Moderat liste

Tarald Nikolaisen

Ja

13 Arktisk liste

Sindre Berntsen

Ja

14 SSL

Ilayda Ilkichi Sabri

Nei

15 SSL

Matias Hogne Kjerstad

Ja

16 Campus Narvik

Lasse Olavsen Øien

Nei

17 Campus Narvik

Tina Løfaldli

Nei

18 Campus Narvik

Tarald Rindstad

Nei

19 IVT-fakultetet

Rebecca Marum

Nei

20 Campus Harstad

Tonje Isaksen

Ja

21 Campus Harstad

Marte Ulriksen

Ja

22 Campus Harstad

Christian Hauge

Ja

Jørgen Arntzen

23 Campus Harstad

Krister Kilavik

Ja

Even Aronsen

Tilhørighet

24 Campus Finnmark Daniel Hansen Masvik

Ja

25 HSL-fakultetet

Birgitte Thoresen

Ja

26 Medfak

Sunniva Addison

Nei

27 Jurfak

Jørgen Bunk Olsen

Ja

Linn Bruholt

Martine Tennholm

(fra sak 73-1718)

28 NT-fak

Thomas Soleng

Ja

29 BFE-fakultetet

Aurora Skagen

Ja

30 Kunstfak

Solveig Marie Oma

Ja

31 ISU

Emma A.K. Jada

Nei

Jens Solbakken
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Godkjenning av innkalling og dagsorden
A-stud har levert en klage på vedtak gjort i sak 65-1718, fordeling av semesteravgift. Den tas
inn på dagsorden og gis saksnummer 73-1718.
Forslag fra Ole Even Andreassen til dagsorden: Sak 68-1718 flyttes først på dagsorden.
Deretter behandles sak 71-1718, 73-1718 og 70-1718.
Vedtak: Dagsorden godkjennes med de foreslåtte endringene.

Godkjenning av referater
Vedtak: Studentparlamentet godkjenner referatet fra møtet 18.04.18

Orienteringer
[Det henvises til skriftlige orienteringer utsendt med sakspapirene.]

68-1718 Årsmelding fra studentparlamentet
Vedtak: Studentparlamentet godkjenner årsmeldingen fra studentparlamentet slik den står.
[Til dagsordenen: Aurora Skagen ber om at dagsordenen åpnes og at sak 73-1718 behandles
før sak 71-1718. Det er det ikke flertall for, og dagsordenen forblir som vedtatt]

71-1718 Søknad om semesteravgift fra Students Without Borders
Det foreligger ikke noe sakspapir i saken.
Velferdsansvarlig Sebastian Henriksen ber studentparlamentet om å vedta at
arbeidsutvalget gis fullmakt til å sluttføre saksbehandlingen.
Vedtak: Studentparlamentet gir AU fullmakt til å gjøre den siste behandlingen av søknad om
oppstartsstøtte fra Students Without Borders.
Vedtaket er enstemmig.

73-1718 Klage fra Astud
Astud har levert en klage på vedtak fattet av studentparlamentet i sak 65-1718. Siden klagen
ikke er med i de ordinære sakspapirene gjengis den i sin helhet under her.

Klage på fordelingen av den lille semesteravgifts fordeling 2018-2019
Arbeiderpartiets studentlag i Tromsø herfra referert til som Astud ble på møtet 18.04.18
vedtatt tildelt støtte på kr 5000,- fra den lille semesteravgiftsfordelingen.
Klagefristen er fire uker etter vedtakets dato klagen er sendt 18.05.18 og fristen oppfattes
derfor som overholdt.
I klagen ønsker vi å belyse noen punkter vi mener studentparlamentet ikke tok tilstrekkelig
hensyn til da vår søknad ble vurdert. Astud søkte om oppstart støtte i 2017 og ble innstilt på
tildeling av kr 20.000,- i oppstartstøtte av semesteravgiskomiteen. Da pengene skulle tildeles
ble vi trukket kr10.000,- med oppfordring om å søke driftstøtte i semesteravgiftsmidlene, det
var også begrunnelsen som ble brukt for å trekke den innstilte støtten.
Når Astud videre sender søknad om kr 20.000kr ved den lille semesteravgifts fordeling etter
oppfordring fra samtlige i studentparlamentet etter oppstartssøkanden. Finner vi det svært
misvisende og utydelig og da bare bli innstilt på utdelt kr 5.000,-.
Samtidig ser vi at organisasjoner innenfor samme virke blir tildelt over det dobbelte av vår
tildelingssum og stiller spørsmål med kredibiliteten til en slik vurdering. Da
studentparlamentets mål ved utdeling av støtte til foreninger for å skape et engasjerende og
inkluderende miljø på UiT.

Astud er en nyoppstartet studentorganisasjon som har som til mål å bidra med å skape et
inkluderende politisk miljø på UiT. Organisasjonen ble offisielt stiftet i september 2017 og
har helt siden oppstart hatt virksomhet på UiT og drevet inkluderende arbeid. Dersom ikke
parlamentet ser seg villig til å kunne behandle søknaden vår på nytt og tildelingen forblir den
samme vil det svekke vår mulighet til å opprettholde det tilbudet og den aktiviteten vi så langt
har planlagt.
Vi ber om a vår søknad sees på nytt i lyd av de nye perspektivene som her i klagen er lagt
frem.
Dersom det behøves ytterligere opplysninger kan leder Aurora Skagen kontaktes på epost
skagen.aurora@gmail.com.

Mvh
Aurora Skagen
[Studentparlamentet vurderer at Aurora Skagen og Linn Bruholt er inhabile i saken, og de
trer dermed ut av studentparlamentet under behandlingen av saken. Begge innvilges likevel
talerett i egenskap av å være styremedlemmer i Astud. Inhabiliteten vedtas mot stemmen til
representant 15, Matias Hogne Kjerstad]
Det foreligger ikke noe forslag til vedtak i saken, da den er fremlagt for studentparlamentet
uten innstilling fra noen.
Fra ordstyrerbordet bes studentparlamentet om først å ta stilling til om klagen skal tas til
følge, noe som vil innebære at man gjenåpner behandling av sak 65-1718.
Vedtak: Klagen fra A-stud tas ikke til følge
Vedtaket er mot stemmene til 2, 3 og 4

70-1718 gjennomgang av studentparlamentets vedtekter
Representant 15, Matias Kjerstad, foreslår at saken utsettes
Utsettelsesforslaget behandles.
Vedtak: Saken utsettes ikke
Vedtaket er mot stemmene til 15, 11 og 29

Reglement for kontortildeling
Endringsforslag 1
I §4.3 Saksbehandling endres siste setning fra «kontorplass tildeles for perioden 1. juli til 30.
juni påfølgende år» til «kontorplass tildeles for perioden 1. juni til 30. juni påfølgende
oddetallsår»

Vedtak: Paragrafen endres. Vedtaket er enstemmig.
Endringsforslag 2
§6.0.5 endres fra «§6.0.5 Reglement og søknadsskjema finnes på studentparlamentets
nettsider www.uit.no/sp» til «§6.0.5 Reglement og søknadsskjema finnes på
studentparlamentets nettsider www.studentuit.no»
Vedtak: Paragrafen endres. Vedtaket er enstemmig.
Endringsforslag 3
§9 Ikrafttredelse endres fra «Reglementet ikrafttrer 04.11.15» til «Reglementet ikrafttrer
25.05.2018».
Vedtak: Paragrafen endres. Vedtaket er enstemmig.
Det voteres deretter over hvorvidt helheten i det reviderte reglementet skal godkjennes
Vedtak: Reglement for kontortildeling godkjennes med de endringer som ble vedtatt i
behandlingen av reglementet. Vedtaket er enstemmig.

Reglement for tildeling av støttemidler
Forslag fra Jens til §11 klage – vil endre fra en måned til 30 dager

Endringsforslag 4
Siste setning i §1 Formål og hjemmel endres fra «Reglementet er vedtatt med hjemmel i
Reglement for studentparlamentet i Tromsø §14» til «Reglementet er vedtatt med hjemmel
i Reglement for studentparlamentet i Tromsø §14»
Vedtak: Paragrafen endres. Vedtaket er enstemmig
Endringsforslag 5
Første avsnitt i §2 Studentparlamentets fordelingsrunder og prosedyrer endres fra
«Studentparlamentet skal separare drift-, arrangement- og oppstartsstøtte.
Studentparlamentet utøver sine fordelinger til driftssøtte ved én fordelingsrunde i
høstsemesteret og én i vårsemesteret» til «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.».
Vedtak: Paragrafen endres ikke.
Endringsforslag 6
I §2 Studentparlamentets fordelingsrunder og prosedyrer, fjerde avsnitt, erstattes teksten
«Oppstarts og arrangementsstøtte behandles løpende» med teksten «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 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»
Vedtak: Paragrafen endres ikke.
Endringsforslag 7
Siste avsnitt i §2 Studentparlamentets fordelingsrunder og prosedyrer, «Arbeidsutvalget
behandler fortløpende innkommende søknader om oppstarts- og arrangementsstøtte
påbeløpende inntil 5000,- etter innstilling fra semesteravgiftsfordelingskomiteen», strykes.
Vedtak: Paragrafen endres ikke
Endringsforslag 8
I §3 Støtteberettigelse legges følgende til som et avsnitt mellom B) og avsnittet som starter
med «Støtteberettiget er ikke:»
«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»
Vedtak: Tillegget vedtas
Endringsforslag 9
Siste setning i siste kulepunkt under §3 Støtteberettigelse endres fra «Unntak kan likevel gis
for at nyoppstartede linjeforeninger kan søke studenparlamentet om oppstartsstøtte.» til
«Unntak kan likevel gis for at nyoppstartede linjeforeninger kan søke studentparlamentet
om støtte som ny forening.»
Vedtak: Paragrafen endres ikke
Endringsforslag 10
I nest siste avsnitt i §3 Støtteberettigelse strykes setningen «Hvis søknaden påbeløper inntil
5000,- skal Arbeidsutvalget orienteres.»
Vedtak: Paragrafen endres ikke
Endringsforslag 11
Før siste avsnitt i §3 Støtteberettigelse, «Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti» settes
inn overskrift «§3.2 Underskuddsgaranti»
Vedtak: Det vedtas å sette inn ny overskrift.

Endringsforslag 12
Tittelen på §4.1 endres fra «§4.1 Søknadsberettigede ved høstfordelingen» til «§4
Søknadsberettigede ved høstfordelingen».
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 12A
Representant 15, Matias Kjerstad, foreslår at Håp i Havet strykes fra listen av
studentorganisasjoner i §4.1
Vedtak: Paragrafen endres ikke.
Endringsforslag 13
I listen over studentorganisasjoner i §4.1 endres «Utropia» til «Midnattsolposten».
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 14
I listen over studentorganisasjoner i §4.1 strykes «Studentunionen Studenten».
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 14B
Siste setning i §5 Nye foreninger, «Det blir ikke tildelt drifts- eller arrangementsstøtte til
foreninger som samme år har fått tildelt oppstartsmidler.», strykes
Vedtak: Paragrafen endres ikke.
Endringsforslag 15
Sist i §5 Nye foreninger legges det til en ny paragraf:
«§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.»
Vedtak: Ny paragraf legges ikke til
Endringsforslag 16
Øverst i listen med strekpunkter under §7 Behandling av søknader legges til nytt strekpunkt,
«- Helheten i fordelingen».
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 17

[Grunnet vedtak gjort i endringsforslag 7, må studentparlamentet ta stilling til om teksten i
endringsforslag 17 skal lyde på 10.000 kroner eller 5.000 kroner. Et flertall i
studentparlamentet ønsker 5.000 kroner]
Sist i §7 tilføyes en ny paragraf:
«7.1 Arbeidsutvalgets kompetanse i behandling av søknader fra nye foreninger/søknader om
arrangementsstøtte
Arbeidsutvalget behandler fortløpende søknader på inntil 5.000 kroner etter innstilling fra
semesteravgiftskomiteen. Søknader hvor semesteravgiftskomiteen har innstilt på tildeling
over 5.000 kroner må til behandling i studentparlamentet.»
Vedtak: Ny paragraf innføres
Endringsforslag 18
Etter ny §7.1 innføres ny paragraf
«§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»
Vedtak: Ny paragraf innføres.
Endringsforslag 19
Etter ny §8 innføres ny paragraf
«§8.1 Rapportering fra arrangementsstøtte
Foreninger som mottar arrangementsstøtte skal sende inn regnskap om hvordan midlene
som er tildelt er blitt brukt innen 90 dager etter arrangementets slutt.»
Vedtak: Ny paragraf innføres
Endringsforslag 20
Tittel på §8 endres fra «§8 utelukkelse» til «§8.2 Utelukkelse»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 21
Siste avsnitt i gammel §8, nå §8.2, «Dersom denne paragrafen avvikles eller endres, skal
fremdeles utelukkelsesperioden gjelde for alle foreninger som før endringen ble utestengt.»,
strykes.
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 21A
Representant 30, Jens Solbakken, foreslår at første setning i §11, «Vedtak gjort etter dette
reglement kan påklages innen en måned etter at vedtaket har blitt bekjentgjort for søkeren»

endres til «Vedtak gjort etter dette reglement kan påklages innen 30 dager etter at vedtaket
har blitt bekjentgjort for søkeren».
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 21B
I §11 Klage tilføyes følgende setning etter første setning «kontroll- og organisasjonskomiteen
skal behandle og innstille på vedtak på klagen til studentparlamentet»
Vedtak: Tillegget er vedtatt
Endringsforslag 22
Etter §11 strykes følgende
«Tilleggsdokumenter:
 Statutter for studentparlamentets investeringsfond»
Vedtak: Teksten strykes
Endelig vedtak: Studentparlamentet vedtar Reglement for tildeling av støttemidler med de
endringer som har fremkommet i behandlingen.

Reglement for studentparlamentets aktivitetsfond
Endringsforslag 23
Siste leddsetning i §1-1 «eller er faglig relevante temaer for den enkelte students
studieprogram» strykes.
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 24
§1-2 endres fra «§1-2 Med studentparlamentets medlemmer menes faste representanter i
studentparlamentet, arbeidsutvalget, ordstyrer samt medlemmer i studentparlamentets
faste komiteer» til «§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.»
Vedtak: Paragrafen endres ikke
Endringsforslag 25
§3-1 endres fra «Søknaden må sendes til arbeidsutvalget (AU) senest ti (10) dager etter
arrangementets start» til «Søknaden må sendes til studentparlamentets
organisasjonskonsulent senest 10 kalenderdager etter arrangementets start.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 26 og 27 (behandles under ett)

Det er to paragrafer som har fått tittelen §3-3. Det foreslås at den andre av dem gis tittelen
§3-4 og den påfølgende §3-4 gis tittel §3-5.
Vedtak: Nummereringen av paragrafene endres.
Endelig vedtak: Studentparlamentet vedtar reglement for studentparlamentets
aktivitetsfond med de endringer som fremkom i behandlingen.

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø
Endringsforslag 28
I §1 Innledning endres «…med hjemmel i §13» til «…med hjemmel i §14». Videre strykes de
to siste ordene i annet avsnitt, «…og prinsipprogram»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 29
I §2.1 erstattes «…Kontrollkomiteen (KK)» med «…Kontroll- og organisasjonskomiteen
(KOK)»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 30
I §2.2 erstattes ordet «fullmaktsgiver» med ordet «fullmaktshaver»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 30A
§6-3 endres fra «Dersom egen bil benyttes ved reisen, godtgjøres dette etter statens
reguleringer for bilgodtgjørelse» til «Dersom egen bil benyttes ved reisen, godtgjøres dette
etter Norsk studentorganisasjons reguleringer for bilgodtgjørelse.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 31 og 32 (behandles under ett)
Etter §8.2 endres teksten fra «Vedtatt 19.04.12» til «Vedtatt 25.05.2018». Teksten
«Signatur av to som var tilstede på møtet:
Marius Hansen
strykes

Bente Evjen Schøning»

Vedtak: Teksten endres som foreslått
Endelig vedtak: Studentparlamentet vedtar Økonomireglement for Studentparlamentet i
Tromsø med de endringer som fremkom i behandlingen.
[Benjamin Furuly innvilges permisjon fra 18:45]

Valgreglement for studentparlamentet i Tromsø
Endringsforslag 33
Tittelen på §2 endres fra «§2 Valgkretser og sammensetning» til «Sammensetning av
studentparlamentet»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 34
Teksten i §2 endres fra «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» til «Valget til
studentparlamentet er todelt, med representasjon fra lister og campusrepresentanter.
Forholdet mellom disse i representasjon reguleres av reglement for Studentparlamentet i
Tromsø.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 35
§3 til og med 3.3 endres fra
«§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.»
til
«§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.»

Vedtak: Paragrafene endres
Endringsforslag 36
§4, «§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.» strykes.

Vedtak: Paragrafen strykes
Endringsforslag 37
I §5 Listevalget endres «Universitetet i Tromsø» til «UiT Norges arktiske universitet».
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 38
I §5.1.1 strykes siste setning, «Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.»
Vedtak: Paragrafen endres ikke
Endringsforslag 39
§5.2.1 endres fra
«§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.»
«§5.2.1 Studentparlamentsvalget ved UiT gjennomføres som e-valg med UiTs valgsystem, med
mindre valgstyret beslutter noe annet ved 2/3 flertall»

Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 40
Første setning i §5.2.2 endres fra «Valget varer i mellom virkedager 3 og 10 virkedager» til
«Valget varer mellom 3 virkedager og 10 kalenderdager»

Representant 15, Matias Kjerstad foreslår at det heller skal endres til «Valget varer mellom 3
virkedager og 15 kalenderdager.»
Det er et flertall i studentparlamentet for Matias’ forslag.
Vedtak: Teksten i 5.2.2 endres til «Valget varer mellom 3 virkedager og 15 kalenderdager»
Endringsforslag 41
§5.3.1 endres fra «Hver liste må bestå av minst 2/3 av plassene som skal velges i listevalget.»
til «Hver liste må bestå av over 50% av plassene som skal velges i listevalget.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 42
Første setning i §5.4.1 «Ved opptelling samles og telles alle stemmesedler og evalgstemmer» strykes.
Vedtak: Paragrafen endres
Endelig vedtak: Studentparlamentet vedtar Valgreglement for Studentparlamentet i Tromsø
med de endringer som ble vedtatt under behandlingen.

Reglement for studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet
Endringsforslag 43
§4.4 endres fra «De øvrige 19 representantene skal som hovedregel velges ved listevalg med
hele UiT Norges arktiske universitet som valgkrets» til «De øvrige 19 representantene skal
velges ved listevalg med hele UiT Norges arktiske universitet som valgkrets.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 44
§4.5 endres fra «Den enkelte valgkrets står fritt til å organisere hvilken valgform som
benyttes.» til «Den enkelte valgkrets står fritt til å bestemme hvilken valgform som
benyttes.»
Vedtak: Paragrafen endres.
Endringsforslag 45
i §5.1 endres siste setning fra «Medlemmer fra Harstad og Narvik må derfor tre ut av
parlamentet på semesteravgiftsfordelinger.» til «Representanter oppnevnt av
studentdemokratiene i Harstad og Narvik må derfor tre ut av parlamentet under behandling
av semesteravgiftssaker.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 46
I §5.2 første avsnitt endres siste setning fra «Slik tilbakekalling må vedtas av

studentparlamentet med kvalifisert 2/3 flertall» til «Slik tilbakekalling må vedtas av
studenparlamentet med absolutt flertall.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 47
Første setning i §5.3 endres fra «Enkeltsaker fra studentparlamentet kan sendes til
uravstemning ved simpelt flertall blant representantene, eller hvis 300 semesterregistrerte
studenter krever det med sin underskrift.» til «Enkeltsaker fra studentparlamentet kan
sendes til uravstemning ved simpelt flertall blant representantene, eller hvis 200
semesterregistrerte studenter krever det med sin underskrift.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 48
I §6, 3. avsnitt strykes ordet «valgkomité» fra listen over oppnevninger som skal foretas på
konstituerende møte.
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 49 og 51 (behandles samlet)
I §6.1 foreslås det at annet avsnitt endres fra «Arbeidsutvalgsmedlem 1 og 2 velges ved
preferansevalg» til «Arbeidsutvalgsmedlem 1 og 2 velges ved flertallsvalg.»
Dette henger sammen med foreslått endring i §7.1, hvor det foreslås at teksten «Alle
personvalg og nominasjoner til personvalg i studentparlamentet skjer ved
preferansevalgsmetoden, hvis valg i bolk.» erstattes med teksten «Alle personvalg i
studentparlamentet skal gjennomføres ved flertallsvalg».
Vedtak: Paragrafene endres ikke
Endringsforslag 51A (følger av resultat i votering ovenfor)
I §7.1 foreslås det at første avsnitt, «Alle personvalg og nominasjoner til personvalg i
studentparlamentsvalget skjer ved preferansevalgsmetoden, 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 numerert vara benyttes numerert vara», erstattes med «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.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 51B (følger av resultat i votering om endringsforslag 49 og 51)

Etter første avsnitt i §7.1 foreslås nytt avsnitt med følgende tekst «Ved valg til
universitetsstyret skal det gjennomføres preferansevalg i blokk uavhengig av om det er
kjønnskvoterte plasser»
Vedtak: Nytt avsnitt tas ikke inn.
Endringsforslag 50
Det foreslås å ta inn ny §6.2 (med påfølgende renummerering av gammel §6.2). Ny §6.2 skal
lyde:
«§6.2 Avtalevalg
Det kan ved signert avtale av over 2/3 av parlamentets 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. Slik avtale må sendes inn 7
kalenderdager før konstituerende møte i studentparlamentet og sendes ut med
sakspapirene og orienteres om på konstituerende møte.»
Vedtak: Ny §6.2 innføres ikke
Endringsforslag 52A
Under §6.2 Konstituering og ansvar endres kulepunktet «likestilling» til «likestilling og
mangfold».
Vedtak: Kulepunktet endres
Endringsforslag 52
§7.2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg endres fra
«§ 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.»
til
«§ 7–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg
Arbeidsutvalget kan foreta valg til midlertidige organer. I hastesaker kan arbeidsutvalget
oppnevne representanter midlertidig. Disse må godkjennes på førstkommende ordinære
studentparlamentsmøte.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 53
I §9.5 endres siste setning fra «Omgjøring av vedtak fattet ved simpelt flertall gjøres ved
kvalifisert 2/3 flertall» til «Omgjøring av vedtak fattet ved simpelt flertall gjøres ved absolutt
flertall».

Vedtak: Paragrafen endres ikke
Endringsforslag 54
I §9.6 foreslås første setning, «Ekstraordinært møte skal kalles inn dersom 1/3 av
studentparlamentets representanter, to av fakultets- og minoritetsrepresentantene eller
arbeidsutvalget krever det.» endret til «Ekstraordinært møte skal kalles inn dersom 1/3 av
studentparlamentets representanter, to av campusrepresentantene eller arbeidsutvalget
krever det.»
Det gjøres en delt votering. Det voteres først over hvorvidt «to av fakultets- og
minoritetsrepresentantene» skal strykes. Det er det flertall for i studentparlamentet. Det
voteres deretter over hvorvidt teksten som er strøket skal erstattes med teksten «to av
campusrepresentantene». Det er det ikke flertall for i studentparlamentet
Vedtak: Første setning i §9.6 skal lyde «Ekstraordinært møte skal kalles inn dersom 1/3 av
studentparlamentets representanter eller arbeidsutvalget krever det.»
Endringsforslag 55
I §10, 3. avsnitt foreslås setningen «Personalsaker som angår enkeltpersoner er unntatt
offentlighet, og skal behandles i lukket møte.» strøket
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 56
I §11, 2. avsnitt, foreslås setningen «Kontorreglement for studentparlamentets arbeidsutvalg
vedtas og endres av studentparlamentet, jf §14-1» strøket.
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 57
«§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.» foreslås strøket.
Vedtak: Paragrafen strykes
Endringsforslag 58
Første setning i §13.2 endres fra «Ved første ordinære møte i studentparlamentets periode
velges en semesteravgiftsfordelingskomité bestående av fire medlemmer og en
vararepresentant» til «Ved første ordinære møte i studentparlamentets periode velges en
semesteravgiftsfordelingskomité bestående av fire medlemmer og to vararepresentanter».
Vedtak: Paragrafen endres

Endringsforslag 58A
Sist i §13.2 legges til et nytt avsnitt med teksten «Det enkelte møte i
semesteravgiftskomiteen skal referatføres.»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 59
Siste setning i §13.3, siste avsnitt, endres fra «Kontroll og organisasjonskomiteens
fortolkning må følges og kan kun overprøves av studentparlamentet med ¾ flertall» til
«Kontroll og organisasjonskomiteens fortolkning må følges og kan kun overprøves av
studentparlamentet med absolutt 2/3 flertall»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 60
I listen av reglementer under §14 strykes «Statutter for studentparlamentets
investeringsfond»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 61
I §15.2 Særlige endringer av reglementet spesifiseres det at 2/3 flertall er å forstå som
«absolutt 2/3 flertall».
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 62
I § 15.3 Saksgang endringsforslag endres teksten fra
«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.»
til
«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»
Vedtak: Paragrafen endres
Endringsforslag 63

I §15.4 endres teksten fra «Vedtatte endringer i reglementet trer i kraft ved møtets slutt.» til
«Vedtatte endringer i reglementet trer i kraft ved møtets slutt, dersom ikke annet fremgår
av vedtaket.»
Endelig vedtak: Reglement for Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet vedtas
med de endringer som ble vedtatt i behandlingen.

Sak 66-1718 Sommerfullmakt
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

Sak 67-1718 Suppleringsvalg til klagenemnda
Forslag til representanter: Matias Agaze
Vedtak: Matias Agaze velges ved akklamasjon

Sak 69-1718 Retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte
Saken foreslås utsatt. Utsettelsesforslaget behandles
Vedtak: Saken utsettes ikke
Vedtaket er mot stemmene til: 15,1, 3, 4, 5, 24
Det foreslås at §2 i retningslinjene endres til «Retningslinjene gjelder for alle tillitsverv ved
studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet, herunder fast møtende og vara»
Vedtak: §2 endres
Det foreslås at §5 strykes fra retningslinjene
Vedtak: §5 strykes fra retningslinjene
Endelig vedtak: Studentparlamentet vedtar følgende retningslinjer for sine tillitsvalgte

Retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte
§ 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 fast møtende og 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.

Sak 72-1718 Diskusjonssak: Organisering av det kunstfaglige
fakultet/universitetsmuseet
[Det fattes ikke noe vedtak i saken. AU tar med seg de muntlige innspillene fra
studentparlamentet, og oppfordrer til ytterligere innspill per epost.]

