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Orientering Leder
Siden jeg startet som leder 1. juli har mye av juli gått til å lese seg opp på
stortingsmeldinger, undersøkelser og annet som var relevant til arbeidet jeg skulle
gjøre. Fokuset politisk i juli har ligget på opptak av studenter, studentboliger og
studentøkonomi. Etter godt arbeid opp mot hotellene i Tromsø fikk vi på plass en god
midlertidig ordning for studenter uten bolig, denne ordningen vet jeg i skrivende stund
brukes av mange studenter.
Helt siden de første opptakstallene kom 19.juli har jeg vært veldig mye i media på flere
tema, det har vært en tydelig strategi for å tidlig fastsette meg selv som studentenes
stemme. Dette har vist seg å gi god avkastning når jeg mot slutten av august begynte å
bli aktivt ringt opp for en kommentar i saker, dette er veldig gledelig.
Jeg og nestleder har vært på avspark med Norsk StudentOrganisasjon (NSO). Der lærte
vi veldig mye om politisk påvirkningsarbeid både opp mot stortingspolitikere og
politikere i våre egne kommuner og fylker. Knyttet opp mot kommunevalget i 2019 er
dette særdeles viktig. Vi hadde også en lang bolk med nylig avgått leder av European
Students Union (ESU) Helge Schwitters som har jobbet i Brussel med studentpolitikk på
vegne av 15 millioner europeiske studenter. Da lærte vi veldig mye om
internasjonalisering og problemer studenter utenfor Norge opplever og jobber med.
I skrivende stund blir arbeidsutvalgets innstilling til arbeidsprogram ferdigstilt og vi har
jobbet mye med dette i august. Vi har jobbet mye med Eline Stenseth i Samskipnaden i
forberedelse til offentliggjøringen av SHoT 2018-tallene. Det blir en stor dag.
Mvh Daniel Hansen Masvik, Leder
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Orientering, nestleder
Kjære parlament!
Velkommen tilbake til både nye og gamle studenter. Sommeren er over og et nytt
semester er i gang. Det er godt å få dere alle tilbake, etter en stille sommermåned
på kontoret. Tomme klasserom og auditorier, tomme hus og ganger, men ikke
tomt på Studentparlamentets kontor. Der har leder og jeg brukt sommertiden på
forberedelser til det kommende året.

U-nettverkssamling
Jeg startet min periode ved å delta på U-nettverkssamling i juni, på NMBU i Ås.
Dette er et nettverk der UiT, UiO, UiB, NTNU og NMBU diskuterer felles
utfordringer og samarbeider om gode løsninger. Samlingens agenda denne gang
var møtetidspunkter for det kommende halvår, samt å knytte et kjennskap til
hverandre. Vi drøftet også SHoT2018.

NSO avspark
Tidlig august dro jeg sammen med leder til Norsk studentorganisasjons avspark
som fant sted på Romerike folkehøgskole i Jessheim. Her møttes ledere og
nestledere i alle medlemslag, samt sentralstyret og de ulike komiteene. Det var en
lærerik helg med kurs om blant annet politisk påvirkningsarbeid og europeisk
studentpolitikk.

Semesterstart
Det har vært en hektisk start på det nye semesteret. Vi har deltatt på en rekke
åpninger, deriblant den offisielle åpningen i Tromsø og åpningen av det nye
Medisin- og helsefagbygget. StudExpo var vi også tilstede på. Der var det fullt kjør
fra kl. 10 til 15, med massevis av nye og gamle studenter som var nysgjerrige på
våre velkomspakker og spennende konkurranse – og selvsagt på hvem vi i
Studentparlamentet var og drev med.

31.08.18

AnsvarsFull
Som velferdsansvarlig er jeg medlem i styringsgruppa for AnsvarsFull, som er et
prosjekt som Studentparlamentet samarbeider med Samskipnaden om. Allerede
før min periode startet 1.juli, har jeg deltatt på møter der. Jeg har også deltatt på
Rusnettverk der ulike aktører sammen bidrar til å sette rusproblematikken på
dagsorden.

Samskipnaden Studentliv
Jeg er medlem i prosjektgruppen for «Samskipnaden studentliv» som skal arbeide
med å styrke studentorganisasjonene og studentdemokratiet. Sammen med
Samskipnaden, TSI og Driv har jeg for Studentparlamentet planlagt det nye
arrangementet Studentlivkvelden som finner sted på Driv torsdag 13. september.
Det er et nytt konsept som erstatter fjorårets arrangement StudExpo by night. På
Studentlivkvelden vil hele Driv fylles av studentforeninger- og organisasjoner som
skal vise hva de har å by på, for både gamle og nye studenter.

Jeg ser frem til den kommende perioden!
Skulle dere ha noen spørsmål, kontakt meg gjerne.

Med vennlig hilsen,
Martine Tennholm
Nestleder og velferdsansvarlig
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Orientering - Marie
Internasjonalisering, karriere og arbeidsliv
Kjære Studentparlament
August gikk over på et blunk og det er trist å tenke på at jeg allerede er ferdig med 1/10 av min
periode i AU som ansvarlig for internasjonalisering og karriere & arbeidsliv. Jeg vil benytte
sjansen til å takke dere som stemte meg inn i denne posisjonen. Jeg er svært takknemlig.
Det er mye nytt å sette seg inn i av de rent praktiske tingene som har tatt mye tid da jeg troppet
på 1. august. Jeg har blitt kjent med ny organisasjonskonsulent og funnet meg til rette på
kontoret. Det har vært en tid preget av mange møter og bli kjent med de ulike organene ved UiT.

Karriere & arbeidsliv
I overlappsperioden ble jeg med i et utvalgsmøte i Harstad, hvor en arbeidsgruppe var samlet for
å lage en rapport om hvordan samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning er ved UiT i dag. Dette
arbeidet vil fortsette utover året og innebærer viktige nøkkelord som utdanningstilbud, relevans,
praksis og utdanningssamarbeid. Resultatene i rapporten vil gi et viktig bilde av hvilke mangler vi
har av tilbud i overgang mellom universitet og næringsliv.
Samarbeid med senter for karriere og arbeidsliv (SKA) er i gang, og jeg har vært på møte for å få
vite hva slags tjenester de tilbyr og hvilke prosjekter de har fremover. Akkurat nå er
arbeidslivsdagen det store fokuset, som i år arrangeres 13. september. Med over 70
representerte virksomheter håper jeg at flest mulig studenter får anledning til å delta på dette.
For noen utdanningsretninger uten praksis eller bedriftsbesøk er dette den ene muligheten til å
være tett på næringslivet.
Internasjonalisering
Før sommeren var jeg i kontakt med seksjon for internasjonalisering av studier (SIS) og hadde et
møte om hvordan jeg som internasjonalt ansvarlig kan nå frem med studentenes interesser, slik
at jeg er godt forberedt når arbeidsprogrammet er vedtatt og jeg vet hvilke saker jeg skal kjempe
for. Samtidig har jeg prøvd å sette meg inn i en mulig fellestjeneste for internasjonal mobilitet for
ansatte og studenter, og hvordan dette kan bli organisert avhengig av strukturen til adm2020. Jeg
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har laget en ny oppfølgingsspørreundersøkelse etter en spørreundersøkelse som ble sendt ut for
et par år siden av Daniar om utveksling. Resultatene viste at mange hadde lyst å reise ut, men
ikke gjorde det. Den nye vil forhåpentligvis si noe om hvorfor de ikke valgte å reise ut eller hva
som skal til for at noen som er i tvil vil velge å dra. Ut ifra det kan det lages strategier og tiltak for
å øke antallet utreisende.
Internationals Week ble sparket i gang 8. august og UiT ønsket over 700 internasjonale studenter
velkommen. Erfaringen fra det jeg deltok i er at det er et godt planlagt og gjennomført program
som de internasjonale er fornøyde med, men det må arbeides videre med måten de blir integrert
i studentlivet her.
Vennlig hilsen
Marie Sivertsen
Internasjonaliserings- og næringslivsansvarlig
E-post: marie@sp.uit.no
Telefon: 404 65 703
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Orientering fra Utdannings- og
forskningsansvarlig
Ærede Parlament,
Tusen takk for sist. Det er utrulig godt å starte opp igjen etter en lang sommer. Nok en gang,
tusen takk for tilliten.
Det skjer mye spennende på UiT nå for tiden. Siden jeg tiltrådte vervet 1. august har mye av tiden
blitt brukt på å finne seg til rette og starte samhandling med de ulike menneskene i de
forskjellige utvalgene på UiT og i Studentsamskipnaden. Jeg har også utformet et utkast til
arbeidsprogram, der mine ansvarsområder har vært Utdanning, læringsmiljø, digitalisering og
forskning. I tillegg har jeg representert Studentparlamentet i Debutuka.
29.-30. november vil konferansen «Rom for aktive studenter» avholdes. Dette er verdens
nordligste konferanse om undervisningsrom og teknologi for studentaktiv læring. Det vil si at
studenter, ansatte, undervisere og andre aktører skal samles for å få faglige innspill, diskusjoner
og omvisning på klasserom designet for aktiv læring. UiT henger bakpå når det kommer til å
benytte seg av aktive klasserom der studenter lærer på andre måter enn den vanlige
forelesnings- og undervisningsformen, og jeg er så heldig at jeg sitter i programkomiteen og skal
være med på å gjennomføre denne spennende konferansen.
Jeg skal i denne perioden være representant i LMU- læringsmiljøutvalget, noe jeg gleder meg
veldig til. Jeg skal representere studentstemmen og være en pågangsyter for gode tiltak når det
kommer til læringsmiljø. I september reiser jeg på LMU-forum 2018 som skal avholdes i
Drammen. Der skal jeg og andre som er engasjerte i læringsmiljø samles for å få påfyll på
hvordan vi kan gjøre læringsmiljøet ved universiteter og høgskoler bedre.
Dette året feirer UiT 50 år. I september skal jubileet feires og Arbeidsutvalget er involvert i denne
prosessen. Arrangementet vil foregå i uke 39, med en avslutning 29. september der det vil være
et stort arrangement i Tromsø sentrum.
Det kan orienteres om at representantene i Strategisk utdanningsutvalg fra forrige periode har
fått perioden forlenget fram til Studentparlamentsmøte 08.09.18, da utvalget allerede er i gang
med sitt arbeid og ønsket studentstemmen med. det har ikke blitt valgt nye
studentrepresentanter inn.
Det skal også settes sammen et programstyre for DigU-Drivkraft for digitalisering der
studentstemmen skal være representert. Prosjektet vi handle om hvordan UiT kan komme
frampå på digitalisering.
Til slutt vil jeg ønske alle lykke til med det nye studieåret og jeg gleder meg masse til å tilbringe
dette parlamentsåret sammen med dere.
Med vennlig hilsen
Tonje Nilsen
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Orientering fra kontroll- og
organisasjonskomiteen
I mai på periodens første møte ble det valgt representanter til samtlige plasser i
studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomite for perioden 18/19.
I komiteen sitter nå Vetle H Ufsvatn, Johann Martin Krüger og Sylvia Helene Lind.
Av interesse for Studentparlamentet har komiteen siden forrige møte hatt overlapping med leder
for forrige periodes komite, samt i skrivende tidspunkt hatt ett møte, hvor komiteen ble
konstituert og leder og nestleder i komiteen ble valgt.
Leder av kontroll- og organisasjonskomiteen i den kommende perioden er Sylvia Helene Lind.
Som nestleder sitter Johann Martin Krüger.
Komiteen ser forøvrig frem til et godt samarbeid med Studentparlamentet.

Med vennlig hilsen
Kontroll- og organisasjonskomiteen
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Orientering fra Universitetsstyret
Ærede studentparlamentet

Vi ønsker å takke for tilliten som ble vist oss på konstituerende møte.
Grunnet ferien har det dessverre ikke vært et møte i universitetsstyremøte så vi har ikke fått
kommet i gang med arbeidet helt enda.
Det skal være første møte i Universitetsstyret den 6.september og da blir det mye spennende
som skal diskuteres. Noe som kommer til å bli orientert om muntlig da dette er før
parlamentsmøtet.
Vi er også invitert på kollegialforum i Kristiansand den 7-9.september noe som blir å handle om
faglig autonomi.
Ellers er det Jubel i Tromsø som blir å foregå den 19-30 september. Dette er den store
jubileumsfeiringen i Tromsø grunnet UiTs 50.års jubileum, så vi håper så mange som mulig har
muligheten til å være med på feiringen!
Hvis det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt!
Mvh
Cecilie Mathisen
Ole Even Andreassen
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Orientering fra Samskipnadsstyret
Ærede parlament.
Håper alle har hatt en fin sommer og har funnet seg godt til rette igjen tilbake i Tromsø, klare for
et nytt år med studier og studentpolitikk.
Hos oss i studentsamskipnaden har det vært en rolig sommer, med lite nytt. Det av interesse å
orientere om, er som følger:
Innføring av to-prissystem i kantina. Vi innfører to-prissystem i kantina, slik de fleste andre
universiteter har gjort før oss. Dette gjøres fordi vi ikke har anledning til å subsidiere ikkestudenter med studentpriser. Derfor vil prisene for studenter være lavere enn for eksempel de
ansatte. Dette vil ikke påvirke prisene studentene har betalt tidligere.
Tilsagn av nye studentboliger. Vi har fått midler til å bygge 120 hybelenheter i Harstad og 100
hybelenheter på Svalbard, som også ligger under Norges Arktiske Studentsamskipnads
virkeområde. Nærmere orientering om byggestart på disse prosjektene vil bli gitt til
studentparlamentet når det er på plass og godkjent av styret.
Utover dette skal vi ha høstens første styremøte mandag 03. september. Her vil vi konstituere oss
på nytt og velge ny leder, ettersom sittende styreleder Johannes Utvågs periode nå er gått ut.
For øvrig ønsker jeg dere lykke til med høstsemesteret, skolemessig og ikke minst med all den
gode studentpolitikken jeg tror dere vil fremme utover perioden.

Vetle Langedahl
Nestleder
Samskipnadsstyret
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SAK 13 - 1819 Arbeidsprogram
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Se vedlegg for arbeidsutvalget (AU) sitt forslag til arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet vil bli
presentert av AU i møtet.

Vedlegg: Forslag til arbeidsprogram
Forslag til vedtak: Arbeidsprogrammet vedtas slik det foreligger.
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Arbeidsprogram 2018/2019
Studentparlamentets arbeidsprogram 18/19 vil være basert på de følgende punktene i
dokumentet men overordnet disse punktene vil oppfølging av SHoT (Studentenes Helseog Trivselsundersøkelse) være sentral, resultatene er offentlige 05.09.18 og vil påvirke
arbeidsutvalgets arbeid det kommende året. I tillegg vil seksuell trakassering være et
tema for dette årets arbeidsutvalg, særlig i lys av at dette vil bli satt tall på i SHoT 2018.

Likestilling
Likestilling vil alltid være et viktig tema for studenter ved UiT - Norges arktiske
universitet. Det kommer til å bli lagt et ekstra fokus på like muligheter for alle studenter.





Motarbeide diskriminering av alle former.
Gi alle studenter ved UiT - Norges arktiske universitet lik mulighet for å komme
inn på og gjennomføre studier.
Arbeide for at alle studenter skal få muligheten til å komme til ordet i saker de
ønsker å delta i.
Arbeide for et godt debattklima mellom alle studenter.

Studentdemokrati
Under området studentdemokrati vil Studentparlamentet arbeide for å videreutvikle det
politiske systemet rundt Studentparlamentet. Studentorganisasjoner og studentutvalg
vil være særlige fokuspunkter for hvordan vi vil jobbe for økt studentengasjement. I lys
av resultatene fra SHoT 2018 vil studentengasjement og deltakelse i studentaktiviteter
bli viktig, vil dette være en prioritet.








Arbeide for at Studentparlamentet ved UiT - Norges arktiske universitet jobber
målrettet for studentene og velferden deres.
Arbeide for at medlemmene i studentparlamentet samarbeider konstruktivt og
saklig om saker som gagner studentenes hverdag.
Arbeide med studentutvalgene ved hvert fakultet for å bistå dem med sakene de
jobber med.
Arrangere Super-SU (Studentutvalg) for lederne av hvert studentutvalg for å drive
erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling.
Revidere og videreutvikle retningslinjene for tillitsvalgte i studentdemokratiet.
Arbeide for økt synlighet for Studentparlamentet blant den jevne student.
Arbeide for økt valgdeltakelse.
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Velferd
Det er svært viktig å ha gode velferdsordninger for å ivareta studenter. Et billig sted å bo,
tilgang på rimelig kollektivtransport og at det finnes andre tilbud som letter studentenes
økonomiske situasjon, er avgjørende for en god studiehverdag.














Jobbe for sunnere alkoholvaner, herunder legge til rette i større grad for
alkoholfrie studentarrangementer på alle campus.
Sikre videreføring av prosjektet AnsvarsFull.
Jobbe for studentrabatt på fylkestrafikken.
Jobbe for høy kvalitet og lav pris i alle Samskipnadens kantiner.
Utbedre kantinetilbudene og åpningstidene ved campus Mellomveien og
Musikkonservatoriet.
Videreføre prosjektet med besøkshunder som lavterskeltilbud for studenter, til
de campusene der det er ønsket og hensiktsmessig.
Jobbe for innføring av fysioterapitilbud på Kraft.
Jobbe med Samskipnaden for å synliggjøre studentforeningene.
Følge opp arbeidet med mobbepolicyen for studenter på UiT.
Sørge for kontinuerlig arbeid opp mot og innad i Norsk studentorganisasjon.
Jobbe for å bygge flere studentboliger samt pusse opp de gamle. Presse på for at
prisene på studentboligene alltid er lavere enn de private leieprisene.
Jobbe for bedre studentøkonomi.
Arbeide for at studenter ikke får merkostnader av å være i fjernpraksis

Psykisk helse
Studenters psykiske helse er av stor betydning for Studentparlamentet. En students
psykiske helse kan ofte være avgjørende for om dens studietid oppleves som
tilfredsstillende/god/bra eller ikke. Vi må skape mer oppmerksomhet rundt dette
temaet, og dette er også grunnen til at det vies et eget punkt i programmet til nettopp
dette. Resultatet av SHoT 2018 vil naturligvis bli ledende for arbeidet på gjeldende
område.






Jobbe for å få på plass inkluderende tiltak for studenter på UiT.
Følge opp resultatene av SHoT 2018 og jobbe for tiltak angående psykisk helse.
Satse på lavterskeltilbudet til Studentrådgivningen og arbeide for å utvide
tilbudet til alle campus, samt sikre bedre promotering av studentrådgivningen.
Arbeide for en mer sentral plassering for studentrådgivningen på alle campus.
Jobbe for innføring av førstesemester-samtaler.
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Utdanning
Kvalitet i høyere utdanning er viktig for å hindre frafall, sørge for økt gjennomføring og
bedre resultater. Da er det avgjørende at den enkelte student får tilstrekkelig veiledning
fra sitt fagmiljø, og at undervisere og forelesere har det rette grunnlaget for å legge til
rette for læring hos studentene. Arbeidsutvalget vil jobbe opp mot ledelsen og relevante
utvalg for å følge opp prosjekter med hensikt å bedre studenters studiehverdag. I tillegg
vil vi:















Jobbe for midtveisevaluering av hvert emne.
Sikre anonym sensur av alle skriftlige innleverte eksamensoppgaver.
Tilby varierte undervisningsformer, uavhengig av studie, og legge til rette for mer
seminarundervisning/klasseromsundervisning.
Jobbe for å etablere og videreutvikle aktive læringsrom i fagmiljøer som ikke har
et slikt tilbud fra før, også på nett og i auditorium.
Legge til rette for varierte eksamensformer der det er mulig.
Gi studenter bedre tilgang på informasjon om tilrettelegging av eksamen.
Jobbe for at mer faglitteratur kan utgis i form av E-bøker.
Begrunnelse på eksamen skal komme automatisk, etter definerte formkrav.
I større grad kvalitetssikre sensurordningen.
Tilby varierte former av kvalitetssikre praksisplasser på studier der det er
relevant.
Følge opp prosjektet om pedagogisk merittering.
Følge opp prosjektet om faglig mentorordning.
Jobbe for tilbud om lyd-/film-opptak av muntlige prøver og eksamener, og innføre
klagerett.
Promotere bedre kurs i informasjonskompetanse (Ikomp) for alle studenter som
ønsker det.

Læringsmiljø
Et godt læringsmiljø er essensielt for studenters trivsel, og gjør det mulig for flere å
komme i mål med studiene på en måte tilpasset for dem. Et godt læringsmiljø er også
en sterk bidragsyter til Universitetets renommé og bidrar til at studenter velger å ta sin
utdanning ved UiT. Arbeidsutvalget vil jobbe for et best mulig læringsmiljø, herunder er
organer som Læringsmiljøutvalget og universitetsbibliotekets styre viktige.






Innføre en “Si ifra-knapp” der studenter kan rapportere inn mangler ved
rom/bygg, eksempelvis luftkvalitet og strømtilgang.
Døgnåpne lesesaler, klasserom og bibliotek.
Jobbe for leseplasser nok til å dekke studentenes behov.
Evaluere og jobbe for bedre universell utforming av det fysiske og psykososiale
læringsmiljøet.
Flere oppbevaringsskap på alle campus.
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Digitalisering
Nye tider og nye utfordringer trenger nye digitale løsninger. Universitetet er inne i en
stor prosess innen digitalisering og det er viktig at studentene får en stemme i disse
prosessene slik at deres beste blir ivaretatt.







Jobbe for strømming og podkast av alle forelesninger.
Jobbe for at alle studenter skal få muligheten til å avlegge eksamen digitalt i de
fagene der det er hensiktsmessig.
Styrke kursing av forelesere i de digitale læringsverktøyene UiT tilbyr.
Gi studenter mulighet til å evaluere UiTs digitale tjenester.
Følge opp UiTs digitaliseringsstrategi og DigU-prosjektet.
I større grad tilgjengeliggjøre UiTs digitale hjelpemidler for studenter.

Forskning
Forskningen som foregår på universitetet kan, dersom den brukes rett, fungere som et
virkemiddel for studentenes utvikling og kompetanseheving. En utdanning basert på
vitenskap bør involvere studentmedvirkning i det lokale fagmiljøets prosjekter. Dette er
et tiltak som også vil sørge for at et sterkere bånd knyttes mellom den enkelte student
og instituttet, for videre å øke studiekvaliteten i programmet. Arbeidsutvalget vil jobbe
for en slik tilrettelegging. En sterk satsing på forskningsfeltet har i en årrekke vært en
viktig prioritering for UiT, og dette vil arbeidsutvalget at vi skal fortsette med.






Jobbe for at flere studenter rekrutteres som forskningsassistenter, gjerne i
forbindelse med arbeidskrav eller semesteroppgaver.
Satse på forskningsstipender til studentprosjekter.
Jobbe for økt status av studenters forskningsarbeid.
Jobbe for at det i relevante fag benyttes ny forskning som pensum.
Jobbe for økt fokus på institusjoners reglement for plagiat.
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Karriere og arbeidsliv
Overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker kan være et stort hopp og man kan
lure på hva som skjer videre. Det er viktig å få knyttet et tett samarbeid med studenter
og næringsliv for å gjøre arbeidslivet sitt mer forutsigbart, og få informasjon om
mulighetene som er der ute. Muligheter bør også tilbys underveis i utdanningen.
Praksis, som den eneste smakebiten på arbeidslivet, er noe som vil arbeides hardt med
det kommende året.









Arbeide for at alle får et tilbud om relevant og meningsfull praksis i utdanningen
sin.
Arbeide for tettere samarbeid mellom UiTs studenter, næringsliv og kommuner i
nord om praksis som er relevant for flere utdanninger.
Styrke dialog med næringsliv for å knytte studentene tettere på arbeidslivet.
Samarbeide med SKA for å opprette en koblingsportal der studenter kan finne
praksisplasser, internships og jobbtilbud, og næringslivet kan utlyse stillinger eller
andre tjenester fra studenter.
Arbeide for at fagmiljøet ved UiT aktivt bruker næringslivet som gjesteforelesere.
Innføre kræsjkurs om arbeidsliv og stress.
Arbeide for at UiT gjør store arrangementer som arbeidslivsdagen og
forskningsdagene undervisningsfri og uten seminarer slik at studenter får
mulighet til å delta gjennom hele dagen.

Internasjonalisering
Utveksling og utreisende studentvirksomhet er en unik mulighet til kunnskapsdeling for
økt kvalitet i høyere utdanning. Utenom opplevelsen i seg selv, sitter man med en
kulturell erfaring som kommer godt med i akademia og arbeidslivet.
Studentparlamentet skal i denne perioden ha stort fokus på å skape strukturerte rutiner
og informasjon om utveksling, slik at alle studenter vet om sine muligheter. Tilreisende
utvekslingsstudenter må få tilbud å lære om kulturene vi har her i nord, samt gjøre
terskelen mindre for at studentene ved UiT inkluderer de internasjonale i studentlivet.







Alle studenter skal ha lik rett på informasjon og oppfølging om utveksling. Under
dette vedgår at alle utdanninger plikter å ha minst ett informasjonsmøte om
mulighetene for utveksling.
Jobbe for at alle studenter som er på utveksling får samme kvalitet på oppfølging
og veiledning fra UiT både før, under og etter utveksling.
Jobbe for å gjøre utveksling mer attraktivt for studentene.
Arbeide for at UiT tilrettelegger for muligheten til å ta praksis i utlandet.
Arbeide for flere utvekslingsavtaler etter studentenes preferanser, samt
kvalitetssikre avtalene som eksisterer og øke antall studieplasser ved de mest
populære partneruniversitetene. Vennligst se over at formuleringen av dette
punktet er ok.
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Jobbe for at utvekslingsstudenter ved UiT får mulighet til å lære om norsk, samisk
og kvensk kultur under sitt opphold.
Jobbe for at utvekslingsstudentene lettere kan involvere seg i studentlivet rundt
UiT.
Etablere et samarbeid med organisasjoner som jobber med internasjonalisering
og utveksling.

Miljø
Klima og miljø er vår tids største utfordring, og da er det viktig at UiT tar sin del av det
grønne skiftet. Det er viktig å bevisstgjøre ansatte og studenter om tiltak enkeltindivider
kan gjøre selv, og bidra til å gjøre UiT til et grønnere universitet.




At UiT som institusjon må sørge for kildesortering på alle campus.
Øke satsingen på studietilbud som omhandler bærekraftige næringer, med særlig
vekt på Nord-Norge.
Redusere mengden plast og avfall i alle kantinene, med et overordnet mål om å
få et plastfritt UiT.

Campus Alta




Jobbe for at hele City Scene skal få status som fristasjon.
Jobbe for bedre arbeid- og læringsmiljø.
Legge til rette for samarbeid mellom små og store studentorganisasjoner.

Campus Narvik








Arbeide for mer studentvennlige priser i kantinen som er konkurransedyktige
med UiT sine kantiner andre steder.
Sørge for at studentene har et rimelig treningstilbud som er konkurransedyktig
med de private aktørene i byen.
Jobbe for å legge til rette for at utvekslingsstudenter, til særs masterstudenter, får
tilbud om norskkurs for en bedre integrering i studentlivet i Narvik og generelt i
lokalsamfunnet
Sørge for at luftstrømmen ikke blir skrudd av halv fire hver ettermiddag.
Arbeide for et bedre arbeid- og læringsmiljø på Campus Narvik.
Etablere kaffebar på Campus Narvik.

Campus Harstad




At studentidretten blir prioritert i utleie av kommunale idrettshaller.
Bidra til å realisere prosjektene i mulighetsstudiet for campus Harstad, da særlig
studentboligene.
Arbeide for et bredere studietilbud ved campus Harstad.
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SAK 14-1819 Budsjett 2018/2019
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet skal vedta hvordan midler parlamentet mottar fra UiT skal disponeres.
Arbeidsutvalget har sammen med organisasjonskonsulenten utarbeidet vedlagt forslag til
budsjett for 2018/2019.
Driftsregnskapet for studentparlamentet for foregående år er tatt med som
sammenligningsgrunnlag. Revidert utgave av dette vil ikke foreligge før neste
studentparlamentsmøte, og vil da bli lagt frem som en egen sak.
Kommentarer til budsjettet:
Budsjettet legger opp til et underskudd for året på drøyt 129.000 kroner. Differansen tas fra
studentparlamentets oppsparte egenkapital. Hovedårsaken til underskuddet er at UiT ikke har
kompensert for kostnadene med at parlamentet har tatt over ansvaret for honorering av
campusledere i Alta, Narvik og Harstad. Slik kompensasjon er tatt inn i UiTs budsjett, og tildeles
fra 2019. Det vil si at dette trolig blir det siste budsjettperioden der vi budsjetterer i kraftig
underskudd.
35200 Tilskudd fra UiT: Studentparlamentets budsjettår følger det akademiske året (fra 01.07 ett
år til 30.06 det påfølgende året). UiTs budsjettår følger kalenderåret. I prosessen for UiTs budsjett
for 2019 har vi fått signal om at vi får innvilget det vi har bedt om, 3.070.000 kroner. Tilskudd for
høstsemesteret 2018 er 1,25 millioner for vårsemesteret 2019 1,535 millioner, totalt 2.785.000
kroner. I tillegg har vi fått innvilget søknad på 50.000 kroner til avvikling av kick-offseminar.
35900 Andre inntekter: Studentparlamentet har for 2018/2019 fått tildelt 800.000 kroner fra
helsedirektoratet for det rusforebyggende prosjektet AnsvarsFull.
Tilskudd gitt til rusprosjektet videreføres i sin helhet til samskipnaden som står for
administreringen av økonomien i prosjektet.
Tilskudd studentdemokrati Harstad: Tilskudd til studentdemokratiet i Harstad gis som en
øremerket del av tilskudd til studentparlamentet. For høsten 2018 utgjør dette 80.000 kroner. For
våren 2019 vil det trolig bli 84.500 kroner.
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Tilskudd studentdemokrati Alta: Tilskudd til studentdemokratiet i Alta har vi bedt om at går
gjennom tilskuddet til Studentparlamentet. Om budsjettinnspillet vårt innvilges vil dette tilsvare
80.000 kroner for vårsemesteret 2019.
Vedlegg: Forslag til budsjett 2018/19, sendt sammen med sakspapirene.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar budsjettet for 2018/2019 slik det foreslås fra arbeidsutvalget.
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SAK 15-1819 Valg til strategisk utdanningsutvalg
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Strategisk utdanningsutvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen
utdanningsvirksomheten og skal bidra til å koordinere utdanningsrelaterte aktiviteter på tvers av
organisasjonen. Strategisk utdanningsutvalg har det siste året blant annet jobbet med
digitalisering av undervisning og eksamen, fleksibel utdanning og studiekvalitet.
Studentparlamentet skal velge to representanter til Strategisk utdanningsutvalg ved UiT, med
funksjonstid fra 01.08.2018 til 31.07.2019

Arbeidsutvalget foreslår at den ene av plassene tilgodeses utdanningspolitisk ansvarlig i
arbeidsutvalget. Utvalgets mandat samsvarer i stor grad med utdanningspolitisk ansvarlig sine
arbeidsoppgaver.

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger Tonje Nilsen og Marie A. Sivertsen som studentrepresentanter til
utdanningsstrategisk utvalg, med [person 3] og [person 4] som vara.

31.08.18

SAK 16-1819 Valg av studentrepresentant til forskningsstrategisk utvalg
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Forskningsstrategisk utvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen
forskning og forskerutdanning, og skal bidra til å koordinere forskningsrelaterte aktiviteter på
tvers av organisasjonen.
Studentparlamentet skal oppnevne en representant til Forskningsstrategisk utvalg ved UiT, med
funksjonstid fra 01.08.2018 – 31.07.2019.

Utvalget består av Prorektor for Forskning, prodekaner for alle fakulteter og en
studentrepresentant.

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv.
Arbeidsutvalget ønsker at vervet i forskningsstrategisk utvalg skal bekles av utdannings- og
forskningsansvarlig i arbeidsutvalget.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger Tonje Nilsen til studentrepresentant i forskningsstrategisk utvalg,
med [person 2] som vara.
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SAK 17-1819 Valg til styret for Tromsø museum - universitetsmuseet
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet skal velge to nye studentrepresentanter med vara til styret i TMU.
Funksjonstiden er fra 01.08.2018 – 31.07.2019

Museumsstyret er Tromsø Museum - Universitetsmuseets øverste organ og har det overordnede
ansvaret for museets virksomhet.
Museumsstyret har syv medlemmer hvorav fem er oppnevnt av universitetsstyret for en periode
på to år, mens to studentmedlemmer er oppnevnt av studentparlamentet for en periode på ett
år.
Det er 2-4 møter i museumsstyret i løpet av semesteret. Vervet er honorert i henhold til UiTs
retningslinjer for honorering av studenter i verv.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] til studentrepresentanter til Styret i TMU,
med [person 3] og [person 4] som henholdsvis 1. vara og 2. vara.

31.08.18

SAK 18-1819 Valg til universitetsbibliotekets styre
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Bibliotekstyret er det øverste styret for universitetets mange bibliotek, samt fem faggrupper. Her
har studentene to representanter. Funksjonstid for vervet er 01.08.2018 – 31.07.2019
Det er omkring 6-8 møter i bibliotekstyret i løpet av et akademisk år.
Vervet er honorert i henhold til UiT sine regler for honorering av studentverv.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter i bibliotekstyret.
[Person 3] og [person 4] velges som vararepresentanter.
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SAK 19-1819 Oppnevning til universitetets priskomité
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Universitetets priskomité har ansvar for å avgjøre vinnerne av de fem prisene som deles ut ved
UiTs årsfest. I komiteen sitter to studenter.
Prisene er:
 Undervisningsprisen
 Forsknings- og utviklingsprisen
 Formidlingsprisen
 Likestillingsprisen
 Innovasjonsprisen
Utvalget møtes det antall ganger som er nødvendig for å komme med en innstilling.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet oppnevner [person 1] og [person 2] til priskomiteen, med [person 3] og
[person 4] som vara
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SAK 20-1819 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for samiske
studier
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: AU

Studentparlamentet skal velge én person til styret i senter for samiske studier. Funksjonstid er fra
01.08.18 – 31.07.19.
Senter for samiske studier er organisert som et faglig senter på linje med instituttene ved HSLfakultetet. Senter for samiske studier ivaretar oppgaver som skal styrke flerfaglig samisk- og
urfolksrelatert forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av disse aktivitetene og
øke rekrutteringen av studenter og forskere. Senteret har et omfattende nettverk av
samarbeidsinstitusjoner utenfor UiT, lokalt, nasjonalt og globalt.
Det har vært praksis at Samisk Studentforening har innstilt kandidat til SESAM-styret.
Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i SESAM-styret. [person 2] velges
som vara.
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SAK 21-1819 Valg til UiTs valgstyre
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I henhold til universitetets valgreglement §3.2 skal det være en studentrepresentant i UiTs
valgstyre. Funksjonstid er 01.08.2018 – 31.07.2019

Valgstyrets mandat er fastsatt i universitetets valgreglement §3.1 «Det oppnevnes et valgstyre på
syv medlemmer til å administrere og forberede valgene. Valgstyret kan delegere oppgaver ved
avviklingen av studentenes valg til et eget utvalg».
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som representant til UiTs valgstyre
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SAK 22-1819 Valg til programstyret for DigU
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Våren 2018 igangsatte IT-avdelingen ved UiT etableringen av programmet DigU. Programmet
søker å koordinere utviklingen av IT-tjenester og skytjenester for at universitetet skal være
oppdatert og enhetlig i bruk av sentrale systemer og leverandører.
Programmet eies av universitetet sentralt, med universitetsdirektør som leder av programstyret.
Styret består ellers av ulike avdelingsledere og eksterne medlemmer, og IT-avdelingen har
kontaktet Studentparlamentets arbeidsutvalg om å velge en representant for studentene til
styret.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger den til enhver tid sittende utdanningsansvarlige i arbeidsutvalget som
representant til programstyret for DigU. Å følge opp programmet og styrearbeidet vil således
være en del av oppgavene som følger med å ha ansvar for fag og forskning i arbeidsutvalget.
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SAK 23 - 1819 Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet skal velge to studentrepresentanter til universitetets skikkethetsnemnd.
Funksjonstid er fra 01.08.18 – 31.07.19.
Skikkethetsnemnda er et organ som vurderer skikkethetssaker i de tilfeller hvor det er levert inn
bekymringsmeldinger om studenters skikkethet til å utføre sitt fremtidige yrke.
UiT sier selv: «Løpende vurdering av studentene vil foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en
helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som
lærer eller som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for
barnehagebarns, elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse,
rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.»
Utdrag fra Universitetets kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet:
Etter reglene i lov om universiteter og høyskoler § 4-10 tredje ledd jf. forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 6, har universitetsstyret oppnevnt en egen
skikkethetsnemnd. Leder av nemnda skal være dekanen ved enten Det helsevitenskaplige
fakultet, Det kunstfaglige fakultet eller Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og
lærerutdanning. Videre består nemnda av en faglig studieleder for en av de aktuelle
utdanningene, to representanter fra praksisfeltet, to vitenskaplige ansatte, to studenter og en
ekstern juridisk representant med juridisk embetseksamen.
Universitetets skikkethetsnemnd har ansvaret for:
1 å behandle skikkethetssaker fremmet av institusjonsansvarlig
2 å lage innstilling til universitetets klagenemnd i skikketetssaker.
Studenter som skal sitte i skikkethetsnemnda må selv være oppmeldt på studier hvor det
praktiseres skikkethetsvurdering.
Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter i
skikkethetsnemnda. [Person 3] og [person 4] velges som vararepresentanter.
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SAK 24 - 1819 Valg til komité for semesteravgiftsfordeling
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet skal ifølge Reglement for Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske
universitet §13.1 velge fire representanter og to vararepresentanter til komité for
semesteravgiftsfordeling. Velferdsansvarlig er utvalgets leder og velges ikke.
Studentparlamentets organisasjonskonsulent er utvalgets sekretær, men har ikke stemmerett.

Komitéen har innstillingsmyndighet i bevilgningssaker, og er ansvarlig for behandlingen av
søknader i forbindelse med semesteravgiftsfordeling både på høst- og vårsemesteret, samt
fortløpende søknader.

Reglement for tildeling av støttemidler er tilgjengelig på Studentparlamentets hjemmesider.

I henhold til §5.1 i studentparlamentets reglement skal ikke campus Harstad og campus Narvik
omfattes av den semesteravgiftsfordelingen som gjøres av studentparlamentet. Arbeidsutvalget
mener at som en konsekvens av dette ikke skal sitte studenter med tilhørighet til campus i
Harstad og campus i Narvik sitte i semesteravgiftskomiteen.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1], [person 2], [person 3] og [person 4], med [person 5] og
[person 6] som vara, som representanter til Komité for semesteravgiftsfordeling
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SAK 25 - 1819 Valg av studentrepresentanter til likestillingsutvalget
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Likestillingsutvalget har mandat som et rådgivende organ for universitetsledelsen, og er nedfelt i
«Plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i Tromsø 2015 – 2020».

Studentparlamentet skal velge to personer til likestillingsutvalget, med funksjonstid fra
01.08.2018 til 31.07.2019.

Utvalget jobber med likestillingsproblematikk på universitetet, og jobber for at «UiT skal være en
institusjon med en bevisst holdning til betydningen av kjønn og en institusjon, der
kjønnsperspektivet både i teori og praksis er en fullt ut integrert del av all virksomhet. UiT skal
fremme en bedriftskultur og et arbeidsmiljø som inkluderer og ivaretar og verdsetter begge
kjønn på lik linje. UiT skal utforme strategier for forskning, undervisning og studier som gir lik
mulighet for begge kjønn til å bidra med sine kunnskaper og erfaringer og utvikle sitt potensial.
Institusjonen skal etablere rekrutteringsinsentiver som fremmer en god kjønnsfordeling i alle
stillingskategorier innenfor universitetet.»

Likestillingsutvalget har ikke vært aktivt det siste året, men arbeidsutvalget innstiller på å velge
representanter og å be Universitetsstyret om å få utvalget i arbeid igjen.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger Daniel Hansen Masvik og Aleksander Berget som
studentrepresentant i Likestillingsutvalget, med [person 3] og [person 4] som vara.
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SAK 26 - 1819 Møteplan høsten 2017
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for høsten 2018






8. september
4. oktober
7. november (semesteravgiftsfordeling)
6. desember
Juleavslutning 7. desember

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar foreslått møteplan samt dato for juleavslutning
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SAK 27 - 1819 Fordeling av kontor til studentorganisasjon
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Ifølge Reglement for kontortildeling i studentgangen (revidert 28.5.18), skal kontorene i
studentgangen utlyses i vårsemesteret hvert oddetallsår. Arbeidsutvalget har oppdaget at det er
et kontor i gangen (2.120) som står tomt, og ønsker at dette kontoret tas i bruk av en eller flere
studentorganisasjoner. Arbeidsutvalget har også mottatt flere henvendelser fra
studentorganisasjoner som ønsker seg kontor.
I reglementet heter det at 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. I dag er ikke
situasjonen at kontoret er sagt opp, men at kontoret ikke er i bruk av noen. Arbeidsutvalget vil på
bakgrunn av dette be om myndighet til å både utlyse og vedta hvem som får disponere kontoret
frem til neste kontorfordeling, for å få fortgang i prosessen med å fylle kontoret.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet gir Arbeidsutvalget myndighet til å utlyse og vedta hvem som får disponere
kontor 2.120 frem til sommeren 2019.
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SAK 28 - 1819 Signaturrett
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 08.09.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I Økonomireglement for Studentparlamentet UiT §2.3 heter det at «Studentparlamentets signatur
innehas av studentparlamentets organisasjonskonsulent og leder». Det slås i midlertid fast i §2.7
i samme reglement at «Opptak av lån, kassekreditt eller pantsetting skal kun skje etter vedtak i
studentparlamentet».
Da signaturrett innebærer muligheten til å ta opp lån, kassekreditt og å pantsette, ønsker
Brønnøysundregistrene en presisering fra organisasjonens styre (parlamentsmedlemmene) om
at det er ønskelig å gi leder og organisasjonskonsulent signaturrett.
Arbeidsutvalget innstiller på at parlamentet gjør dette, og har tillit til at leder og
organisasjonskonsulent ikke vil ta opp lån, kassekreditt eller pantsette uten et vedtak i
Studentparlamentet.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet gir leder og organisasjonskonsulent signaturrett for organisasjonen.

