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MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 04.10.2018, kl 17.00
Møtested: Auditorium 2, Teorifagbygget Hus 1, UiT Campus Breivika (Tromsø)

Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra leder
4. Orientering fra nestleder
5. Orientering fra karriere-, arbeidsliv- og internasjonaliseringsansvarlig
6. Orientering fra utdanningspolitisk- og forskningsansvarlig
7. Orientering fra Universitetsstyret
8. Orientering fra Samskipnadsstyret
9. Orientering fra Studentparlamentets aktivitetsfond
Vedtakssaker
28-1819 Revidering av retningslinjer for Studentparlamentets tillitsvalgte
29-1819 Skal Studentparlamentet ha en egen ruspolitikk?
15-1819 Valg til strategisk utdanningsutvalg
17-1819 Valg til styret for Tromsø Museum – Universitetsmuseet
30-1819 Valg til fondsstyret for Fondet for UiT, Norges arktiske universitet
31-1819 Resolusjon: Resolusjon om førstesemestersamtaler
32-1819 Resolusjon: Ja til lik rett til utdanning
33-1819 Resolusjon: Ja til Open Science
34-1819 Resolusjon: Ja til å undersøke studenthelse ved UiT

27.09.18

Orientering Leder
Ærede parlament
Etter forrige parlamentsmøte hvor arbeidsprogrammet ble vedtatt har vi brukt en del tid på å
møte med relevante aktører for å gjennomgå arbeidsprogrammet hvor relevant politikk ble
trukket frem og diskutert. Vi har videre også utredet selv hvordan vi best kan jobbe for punktene
i arbeidsprogrammet. Særlig mange punkter innenfor helse i Samskipnaden ser det ut til å være
stor enighet om.

Jeg og Martine har hatt Skype-møte i U5-nettverket for å diskutere SHoT-tallene samt drevet
erfaringsutveksling om hvordan de forskjellige studentdemokratiene møter utfordringene som
SHoT-tallene belyste. Her var det mange spennende problemstillinger og fremgangsmåter men
det virker som at ingen av de store universitetene betydelig stikker seg ut fra det nasjonale
gjennomsnittet.

13. september var det både arbeidslivsdagen og studentlivkvelden. Arbeidslivsdagen gikk for min
del mye ut på å promotere studentlivkvelden samt snakke med kommunale representanter fra
flere av kommunene i Troms og Finnmark om hva studentene trenger fra kommunene og
hvordan de kan engasjere studentene i sine hjemkommuner. Studentlivkvelden var veldig trivelig!
Der sto jeg selv sammen med Martine og promoterte den nyeste avtalen mellom
Studentparlamentet og Kondomeriet men flere trivelige konkurranser. Det var bred
representasjon av studentorganisasjoner, alt fra studentorkester til Kvinnefronten. Oppmøtet var
bra og vi håper å gjøre dette til et årlig arrangement med enda flere fremmøtte neste gang.

Dagen etter dro jeg til Alta for å møte med Campustinget i Finnmark som jeg har ansvar for.
Samarbeidet med Campustinget går veldig bra og jeg opplever at Campustinget gjør en god og
viktig jobb for sitt campus.

20. september hadde UiT sin offisielle feiring av 50-års jubileet med taler fra rektor Anne
Husebekk, statsråd Iselin Nybø og undertegnede. Det ble en helt super feiring med veldig mange
fremmøtte til tross for dårlig vær. Arrangementet hadde HM Kong Harald som hovedgjest og ble
avsluttet med et utdrag av forestillingen «Sykle i snøstorm».
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Videre har vi arbeidet en god del med arrangementet rundt verdensdagen for psykisk helse 10.
oktober. Vi er også godt i gang med en eller annen greie rundt TV-aksjonen 21. oktober.

Mvh Daniel Hansen Masvik, Leder
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Orientering, nestleder
Ærede parlament
Takk for en innholdsrik helg sammen på Vollan Gjestestue!

Studentlivkvelden
Den 13. september fant Studentlivkvelden sted på Driv. Det var et spennende arrangement fylt av
forskjellige studentforeninger og ulike aktiviteter og konkurranser man fikk prøve seg på. Jeg sto
sammen med studentleder Daniel på stand for Studentparlamentet, hvor vi blant annet
presenterte vår nye samarbeidspartner, Kondomeriet, med en konkurranse der de bidro med
premie.
Den 26. september ble det gjennomført et evalueringsmøte der alle arrangørene var enige om at
det var et godt arrangement som vi ønsker å videreføre, der det til neste gang er et klart potensiale
til forbedring.

Rusnettverk
Den 14. september deltok jeg i et møte i det rusforebyggende nettverket i Tromsø sammen med
AnsvarsFull, leder for studenthelse i Samskipnaden og KoRus Nord (Kompetansesenter Rus NordNorge). Der så vi på SHoT-tallene om rus nasjonalt, samt så disse i sammenheng med UngDatatallene. Videre så vi på tallene for SHoT lokalt i Tromsø. Til slutt diskuterte vi hva vi ønsker å gjøre
med tallene videre. Det var et innholdsrikt møte med gode, interessante diskusjoner.

Arbeidsgruppa for vurdering av styring, ledelse og medvirkning ved institutter og sentre
Jeg er studentrepresentant i en arbeidsgruppe som har i oppdrag å vurdere og gi tilrådinger til
hvordan institutter og sentre kan ivareta hensyn til styring, ledelse og medvirkning på gode måter.
Gruppa består av en representant fra tjenestemannsorganisasjonene ved Forskerforbundet, to
instituttledere (fra AHR ved HSL og fra IMB ved Helsefak.), dekan ved BFE og to representanter fra
Avdeling for personal og organisasjon. Vi arbeider med en rapport som skal overleveres
universitetsstyret i løpet av november.
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Verdensdagen for psykisk helse
Den 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse, og i den forbindelse har AU, Ansvarsfull,
Samskipnaden og Studentrådgivninga sammen planlagt aktiviteter og arrangementer knyttet til
denne dag. Det være seg stand og filmvisning blant annet.

Skulle dere ha noen spørsmål, kontakt meg gjerne.

Med vennlig hilsen,
Martine Tennholm
Nestleder og velferdsansvarlig
E-post: nestleder@sp.uit.no
Telefon: 926 61 333
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Orientering - Marie
Internasjonalisering, karriere og arbeidsliv

Ærede Studentparlament
Takk for artig og lærerik helg med dere på Nordkjosbotn!
Men her hviles det ikke på laurbærene nå som vi endelig har et arbeidsprogram å jobbe etter.

Arbeidsliv
Jeg har kommet godt i gang med å gå inn for å få en koblingsportal mellom studenter og
næringsliv. Dette har blitt tatt opp med ITA og et utvalg jeg sitter i, som driver med å utarbeide en
rapport om utdanningssamarbeid mellom arbeidsliv og utdanning. Begge tok dette varmt imot,
så planen videre er å ta dette opp med KSA og muligens i SUV. Jeg henviste til et eksempel som
NTNU Bridge, som jeg anbefaler alle å ta en titt på. Det er ikke bare en portal etter arbeidslivet,
men her kan man finne potensielle arbeidsgivere som ønsker at du skal skrive bachelor eller
masteroppgave for dem. Eller man kan søke praksis, internships eller sommerjobb. Mulighetene
er mange. Det fungerer også andre veien, slik at arbeidsgiverne kan søke seg rundt blant
studentene for å finne en som passer det oppdraget de trenger.

Skjermdump: NTNU Bridge 25.09.18

Skjermdump: UiT tavla/stillinger 25.09.18

Arbeidslivsdagen gikk fint for seg, men vi skal fortsatt ha et evalueringsmøte med SKA om hva
som kan forbedres. Hvis du var tilstede og har en tilbakemelding vil jeg gjerne høre fra deg. Det
kan være alt fra promotering til hvilke stands fra næringslivet vi manglet. Det neste store
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arrangementet vil bli Peter F. Hjort seminar til våren, der alle store næringer i nord samles med
fagmiljø og studenter. Et seminar som studenter må ta en større del i.

Internasjonalisering
Med tanke på internasjonale studenter er jeg i gang med å få til et lavterskel prøveprosjekt hvor
den populære strikkeklubben åpnes for studenter som til vanlig studerer ved UiT. Strikkeklubben
er en stor suksess blant internasjonale studenter, hvor det er plass til 40, mens i år var det også
20 stk på venteliste. Det arrangeres annenhver uke i regi studentrådgivningen og i deres lokaler.
Målet er at ukene det ikke arrangeres så skal det arrangeres en studentversjon av strikkeklubben
i café bodega sine lokaler. Men det trengs noen til å hjelpe de som ikke behersker strikking i stor
grad. Dette kan i tillegg sees på som et tiltak mot ensomhet blant alle studenter og hjelpe
integreringen av de internasjonale studentene, (med forbehold om at vi klarer å involvere flere
studenter).
Det er også begynt å planlegge et seminar/konferanse som handler om norsk, kvensk og samisk
kultur i nåtid og tradisjoner. Den internasjonale koordinatoren i Samskipnaden har allerede
meldt sin interesse til å ta del i dette, siden dette er et etterspurt tilbud. Det skal samles en
arbeidsgruppe med engasjerte studenter for å få til å arrangere seminaret og bestemme
innholdet. Det vil i den forbindelse sendes ut forespørsel til Sámi Studeantasearvi Davvi-Norggas
(SSDN), International Student Union (ISU), lokallaget til kvenske foreningen i Tromsø og frivillige
fra Internationals Week. Planen videre er et informasjonsmøte som er åpent for alle.
For utreisende mobilitet har jeg startet en spørreundersøkelse for å finne ut mer om hvorfor ikke
flere studenter reiser på utveksling. Denne informasjonen vil jeg bruke for å komme med gode
strategier for å øke det antallet. Det har for eksempel kommet inn ønsker om bredere tilbud av
partneruniversiteter. Seksjon for internasjonalisering av studier (SIS) arrangerer i oktober et
seksjonsseminar for de "nye" ansatte som blir en del av det nye internasjonale kontoret ved UiT.
Dit er jeg invitert for å snakke om studentperspektivet på utveksling, og hvordan vi ønsker å bli
tatt imot av utvekslingskoordinatorer.

Annet
I AU har vi noen ganger oppgaver som gjelder sitt eget arbeidsområde, men likevel flyter over
større temaer.
Kurs
Fra 26.-29. september drar jeg på demokratiseringskurs organisert gjennom European Student
Union (ESU), med støtte fra andre som European Youth Foundation og Council of Europe. Kurset
har flere formål:

1.

Anskaffe seg nye ferdigheter til å utvikle effektive og innovative kampanjer som støtter opp
mot studentdeltakelse.

2.

Dele de beste praksisene når det kommer til å mobilisere unge mennesker/studenter fra alle
slags bakgrunner, og å fremme samfunnsstemmen både innad og utad studentforeninger.

3.

Å være motivert til å delta i arbeidet med å utvikle europeiske eller nasjonale
studentengasjementer, med særlig fokus på politisk deltakelse.
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Jeg var en av 15 av de i Europa som søkte som ble plukket ut til å ta del i dette kurset, som vil
foregå over tid og flere steder. Det første kurset vil finne sted i Wien, Østerrike. Dette kurset er
viktig for mobilisering av studenter utenfor landegrensene, men mest av alt viktig med tanke på
de utfordringene vi har med lavt studentdeltakelse og at vi har store distanser mellom de ulike
lærestedene. Jeg gleder meg til å ta med mye nyttig hjem etter kurset.

Samtalegruppe
I lys av oppmerksomheten rundt SHoT og den nye sesongen i "jeg mot meg", undersøkte vi
tilbudene Studentrådgivningen har av gruppetilbud. Akkurat nå tilbyr de selvtillitsgruppe og
depresjonsmestringsgruppe (KID), som er mer kurstilbud. Så i den forbindelse trengs det kanskje
en annen type gruppetilbud. Noe som ikke er preget av kliniske fagbegrepet, men helt enkelt og
greit er en plass man kan komme å dele sin historie dersom man føler man ikke har noen å dele
det med. Nå til dags føler man seg ofte ensom i sitt eget hode og tanker selv om man har mange
venner rundt seg, men også for de som isolerer seg vil dette tilbudet forhåpentligvis hjelpe. Dette
er tatt opp med ansvarlig for helse i Samskipnaden som virket interessert og vil søke midler til å
ta det som et pilotprosjekt først og fremst. Kanskje kan det drives av psykologstudenter, slik at
det blir en slags gruppe av studenter for studenter (så klart med noen fra Studentrådgivningen til
å drive det på en forsvarlig måte). Det blir spennende å se hvordan prosjektet blir å ta form
videre.
Skulle det være noe kan du alltids ta kontakt eller komme innom kontoret 
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

Siden sist har mye av min tid gått til å representere studentstemmen i en rekke utvalg.
Strategisk forskningsutvalg har nå kommet i gang med arbeidet. Her er blant annet «open
access» et tema, der man diskuterer hvordan UiTs forskning skal være mest mulig tilgjengelig for
omverdenen. Her er også digitalisering et viktig tema, blant annet gjennom modnings- og
utviklingsprogrammet DigU.

Strategisk utdanningsutvalg har også hatt sitt første møte dette semesteret. Der var temaer som
evaluering av meritteringsprosjektet og oppfølging av SHoT-tallene på dagsorden. I tillegg hadde
vi en rekke orienteringssaker, blant annet om et verktøy for digital pensumliste som heter
Leganto. I tillegg foregår det en revisjon av Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved
UiT, og her er Studentparlamentet en aktiv stemme for å representere studentperspektivet.
Vi har hatt konstituerende møte i Læringsmiljøutvalget, der studentrepresentant Ole Even
Andreassen ble valgt som leder. Vi hadde blant annet på dagsorden retningslinjer for håndtering
av mobbing og trakassering, SHoT og gjennomføringen av Studiebarometeret. I tillegg har jeg
deltatt på LMU-forum 2018 i Drammen der jeg fikk faglig påfyll og anledning til å delta i gode
faglige diskusjoner om læringsmiljø.

Det er igangsatt et felles prosjekt mellom Studentparlamentet, IT og Bygg og Eiendom. I henhold
til Studentparlamentets arbeidsprogram ønsker vi å jobbe for innføring av en «Si ifra-knapp», der
studenter kan rapportere inn mangler ved rom/bygg/IT-tjenester. Dette er nå igangsatt og skal
løftes fram i de relevante utvalgene.
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Det har blitt skrevet en rapport der man har prøvd å avdekke avvik og svikt i den delen av UiTs
digitale system som direkte angår studenter og ansatte til hverdags. Man har oppdaget at
studenter opplever oftere problemer med IT enn andre systemer. Nå er Studentparlamentet en
del av innsatsgruppen for digitale undervisningsrom der vi finner fram til tiltak som skal løse de
digitale utfordringene for undervisere og studenter.

I tillegg er vi godt i gang med arbeidet for å gjennomføre Verdensdagen for psykisk helse 10.
oktober, samt TV-aksjonen 21.oktober. Dette er to viktige aksjoner som jeg vil oppfordre samtlige
av studentpolitikere i Studentparlamentet til å engasjere seg i.

Utdanning- og forskningsansvarlig
Tonje Nilsen
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Orientering fra Universitetsstyret
Ærede studentparlamentet
Universitetet er i full gang med feiringen av sitt 50 års jubileum. I den forbindelse har vi fått æren
av å delta aktivt i feiringen både med lunsj sammen med Hans Majestet Kong Harald V, og i selve
jubileumsmiddagen, samt æresdoktorkreeringen.
Siden sist parlamentet var samlet har det ikke vært avholdt noe nytt møte eller vært noe faglig
aktivitet. Neste styremøte er datert til 25. oktober.
Et lite notabene til parlamentet er at ved styrets siste møte, den 6. september, ble det blant annet
orientert om tallene fra den nylige SHOT-undersøkelsen. Det var i den forbindelse viktig for oss å
få satt fokuset på den sårbare problemstillingen vedrørende studentenes psykiske helse. Dette
ble møtt med stor iver og styret virker svært villig til å ta grep og var åpen for forslag. Et utmerket
utgangspunkt for oss studentrepresentanter og for Parlamentet.
Ellers er vi invitert til et nytt kollegialforumseminar i regi av studentrepresentanter i styrene hos
landets øvrige universiteter og høyskoler. Seminaret avholdes 19-21 oktober og skal fokusere på
blant annet strategiske byggeprosjekter i UH-sektoren.

Vi er alltid tilgjengelige for innspill og tanker.
Mvh
Cecilie Mathisen
Ole Even Andreassen
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Orientering fra Samskipnadsstyret
Ærede parlament.
Siden forrige parlamentsmøte, har det skjedd lite på vår front utenom vanlig drift. Neste
styremøte vil avholdes mandag 29. oktober. Vi kan ellers orientere om at arbeidet med
jubileumsfeiringen til neste år går fremover og vi ser frem til å feire Studentsamskipnaden
sammen med dere og alle de andre studentene ved UiT.
Spørsmål kan rettes undertegnede under den muntlige orienteringen på selve
studentparlamentsmøtet.

På vegne av styret,
Vetle Langedahl
Styreleder

«Quidquid latine dictum sit, altum sonatur»
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Orientering fra Studentparlamentets aktivitetsfond
Siden forrige møte har det vært to tildelinger fra Studentparlamentets aktivitetsfond:
Maren Irene Gåre Bakkevoll har fått 1.133 kr for å delta på AUFs studentkonferanse.
Adrian Traasdahl har fått kr 2.348 for å delta på AUFs studentkonferanse.

Vedlegg:
-

Rapport fra Maren Bakkevoll

-

Rapport fra Adrian Traasdahl
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Vedlegg

Rapport fra Maren Irene Gåre Bakkevoll
Møte første dagen kom jeg akkurat tidsnok til studentquizen. Det var gøy! Fikk blitt bedre kjent
med flere av de andre representantene i Studentparlamentet for Sosialdemokratene. Det tror jeg
styrker samholdet i gruppa vår, og gjør at vi arbeider bedre som gruppe i Studentparlamentet.
Dag to var det mye fokus på spesifikke politiske saker. Noen endringer var det i programmet,
men det var fortsatt et solid og godt program. Det var alt fra høyere utdanning som en ressurs til
en samtale om feminisme med Susanne Kaluza. Det var inspirerende og tankevekkende. Jeg tror
det faglige påfylle vil gjøres oss enda mer berett for å ta opp viktige saker i Studentparlamentet.
Tilslutt fikk vi og tid til å diskutere valgkamp. Det var nyttig og lærerikt.
Jeg måtte og steppe inn for Aurora Skagen i ledermøtet for Arbeiderpartiets studenten lag (Astud) på søndagen. Ettersom hele prosjektet enda ikke har klare rammer var dette et viktig møte
for å plan legge strategien vår frem mot landsmøtet til AP. Det at A-stud har klare rammer
nasjonalt er viktig for det arbeidet vi gjør lokalt. I tillegg til at jeg fikk mye input til hvordan vi kan
fortsette arbeidet i Sosialdemokratene.

Rapport fra Adrian Traasdahl
Møtet første dagen begynte med innslipp på Stortinget kl 15.30. Innen 16.30 var vi igang med
åpning ved leder i AUF, Mani Hussaini. Deretter ble det innledning ved Astrid Hoem, leder for
studentarbeidet i AUF, og også ansvarlig for studentkonferansen. Deretter kom det en veldig bra
bolk om studentarbeidet i de forskjellige fagforbundet. Munir Jaber om LO’s studentarbeid, Lone
Lunemann Jørgensen om NTL ung’s studentarbeid, Mats Monsen om studentarbeidet i
fagforbundet, og Michal Jan Warecki, leder for studentarbeidet i industri energi ung. Til slutt var
det spørsmålsrunde ved alle sammen. Etter dette var møtet slutt for dagen.
På kvelden var det sosialt opplegg med studentquiz på siste sang. Det var veldig kult! Ble enda
bedre kjent med flere av de aktive i studentarbeid ved ulike universiteter. De andre
representantene for Sosialdemokratene var også til stede, noe som gjorde at man ble enda
bedre kjent.
Dag to handlet mest om politiske saker. Det startet med en bolk med Torstein Tvedt Solberg
(stortingsrepresentant AP og medlem i utdanningskomiteen) om hva de ideologiske forskjellene
mellom venstre og høyresiden når det gjelder høyere utdanning. Etter dette gikk programmet
innom flere saker. Alt fra bolk om feminisme med Susanne Kaluza, til bolk om miljø ved
stortingsrepresentant Åsmund Aukrust. Til slutt ble det diskutert valgkamp, der vi som studenter
fikk komme med innspill på hvordan man kan bli bedre på å inkludere studentene i valgkampen.
Dette var både interessant og lærerikt.

27.09.18

SAK 28 - 1819 Revidering av retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.10.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Kjære studentparlament!
Som et punkt i arbeidsprogrammet for dette studieåret skal Studentparlamentet revidere
retningslinjene for studentparlamentets tillitsvalgte. Grunnet hendelser hvor retningslinjene har
vært i aksjon ser arbeidsutvalget betydelige mangler med retningslinjene sammen med flere
bekymringer som ble uttrykt i behandlingen av det opprinnelige dokumentet.
På bakgrunn av dette ønsker arbeidsutvalget å sette et utvalg på 5 medlemmer som reviderer
retningslinjene med mål om å se på eventuelle svakheter rundt det gjeldende dokumentet samt
legge inn mulighet for sanksjonering for brudd på retningslinjene sammen med en
konkretisering om hva disse sanksjoneringene burde være.
Her vil også arbeidsutvalget sterkt råde utvalget til å rådføre seg med Studentombudet og ha
minst 4 møter mellom vedtaket i denne saken og fremleggelsen av revidert forslag til
retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte på parlamentsmøte 6. desember.
Arbeidsutvalget foreslår en innspillsdebatt i saken slik at hele Studentparlamentets forsamling
kan komme med sine innspill for å få inn flere perspektiver i behandlingen av dette dokumentet.
Arbeidsutvalget innstiller på Daniel Hansen Masvik som utvalgets leder, på bakgrunn av at han er
likestillingsansvarlig og satt i det forrige utvalget og vil derfor
Vedlegg: Retningslinjer for Studentparlamentets tillitsvalgte (vedtatt 25.05.2018)
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger Daniel Hansen Masvik som leder av utvalget
Studentparlamentet velger 4 utvalgsmedlemmer.
Utvalget forplikter seg til å følge anbefalingene som kommer frem i saksinnledningen samt
innspillene som fremkommer i innspillsdebatten som del av saksgangen.
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Retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte (vedtatt 25.05.18)
§ 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.
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SAK 29 - 1819 Skal Studentparlamentet ha en egen ruspolitikk?
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.10.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Samskipnaden og UiT Norges arktiske universitet har egne reglementer som omhandler rus.
Studentparlamentet derimot, har det ikke, men er underlagt UiT og deres reglementer. Nylig har
fadderukene vedtatt en egen ruspolitikk.
Arbeidsutvalget anser det som svært viktig hvilke signaler man sender ut, og særlig til UiTs
studenter som vi representerer. Det kan derfor ses som hensiktsmessig at Studentparlamentet
tydelig signaliserer viktigheten av en egen ruspolitikk.
Arbeidsutvalget ønsker at Studentparlamentets representanter tar stilling til følgende spørsmål:
1. Er det behov for at Studentparlamentet skal ha sin egen ruspolitikk?
2. Hvis det er et behov for at Studentparlamentet skal utarbeide sin egen ruspolitikk, hva skal
denne i så fall inneholde?
Sakens forslag til vedtak står tom. Dette er fordi Studentparlamentets representanter oppfordres
på bakgrunn av diskusjonen i saken til å avgjøre vedtaket selv.
Forslag til vedtak:

27.09.18

SAK 15-1819 Valg til strategisk utdanningsutvalg
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.10.2018
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.
Da én av vararepresentantene valgt på Parlamentsmøte 1 har trukket seg, skal
Studentparlamentet velge én vararepresentant til Strategisk utdanningsutvalg ved UiT, med
funksjonstid fra 01.08.2018 til 31.07.2019

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som vararepresentant til strategisk utdanningsutvalg.

27.09.18

SAK 17-1819 Valg til styret for Tromsø museum - universitetsmuseet
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.10.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Da én fast representant som ble valgt på Parlamentsmøte 1 ikke kunne velges i henhold til UiTs
valgreglement, skal Studentparlamentet velge én fast representant til styret for Tromsø Museum.

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] til studentrepresentant til Styret i TMU.

27.09.18

SAK 30-1819 Valg til til fondsstyret for Fondet for UiT, Norges arktiske
universitet
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.10.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Fondsstyret forvalter Fondet for UiT, Norges arktiske universitet. Styret behandler søknader fra
studenter og forskere etter fastsatte kriterier. Fondet har faste frister for søknader, og det vil ikke
være en stor arbeidsmengde året rundt, men konsentrert rundt behandling etter søknadsfristen.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som studentrepresentant i fondsstyret.

27.09.18

SAK 31-1819 Resolusjon: Resolusjon om førstesemester-samtaler
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.10.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

08.09.18 vedtok Studentparlamentet ved UiT at vi skal «jobbe for innføring av førstesemestersamtaler». Dette vil være et godt tilbud for nye studenter.
Etter fadderuka er det mange studenter som ikke har rukket å finne seg til rette på universitetet,
og terskelen høynes for å henge seg på sosialt og faglig for hver dag som går. Dette kan blant
annet være fordi mange er nylig tilflyttet studiestedet, eller at studiehverdagen kommer for brått
på og man har ikke lengre den daglige sosialiseringen som finner sted i fadderuka. For disse
studentene burde det finnes et tilbud de kan benytte seg av mot slutten av første semester, slik
at de ikke faller helt utenfor.
Førstesemester-samtaler er et tiltak Studentparlamentet mener vil kunne ha stor verdi for nye
studenter, men dette avhenger av at det gjøres riktig. Fakultetene skal ha ansvaret for
gjennomføringen av førstesemester-samtaler. Dette fordi fakultetsnivå er et nivå nært
studentene, og de ansatte ved fakultetene kjenner de aktuelle studiene og studiemiljøet godt.
Derfor skal fakultetene bistå med ansatte for å ta disse samtalene.
Studentparlamentet ved UiT mener:
-

Fakultetene skal ha ansvar for gjennomføringen av førstesemester-samtaler.

Forslag til vedtak:
Resolusjonen vedtas.

27.09.18

SAK 32-1819 Resolusjon: Ja til lik rett til utdanning!
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.10.2018
Ansvarlig: Daniel Hansen Masvik

I gjeldende arbeidsprogram ligger det nå to punkter som arbeidsutvalget opplever som
motstridende, dette gjelder punktene:
«Gi alle studenter ved UiT – Norges arktiske universitet lik mulighet for å komme inn på og gjennomføre
studier.»
«Innføre mer aktiv bruk av kjønnspoeng for relevante studier for å forhindre underrepresenterte
kjønn.»
Derfor foreslår Studentparlamentet at dette presiseres ved å vedta å rette sitt fokus på å arbeide
for å gi alle studenter ved UiT lik mulighet for å komme inn på og gjennomføre studier og kun
studier med hensyn til samfunnsoppdraget til yrkesgruppen kan man vurdere positiv
diskriminering.
Studentparlamentet ved UiT vil arbeide for at positiv diskriminering kun skal brukes når dette er
nøye utredet og godkjent av Kunnskapsdepartementet og er krevd for at den relevante
yrkesgruppen kan gjennomføre sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte.
Forslag til vedtak:
[Arbeidsutvalget har ikke behandlet resolusjonen. Den legges frem uten forslag til vedtak]

27.09.18

SAK 33-1819 Resolusjon: Ja til Open Science
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.10.2018
Ansvarlig: Daniel Hansen Masvik

Debatten om hvordan UiT- Norges arktiske universitet stiller seg til åpen publisering av
vitenskapelig arbeid går for fullt. Det er også uttrykt bekymring om at 30 % av masteroppgaver
ikke legges åpent ut, dette er ikke av konfidensielle hensyn men fordi av ulike personlige grunner
ønsker ikke studentene dette. Her burde Studentparlamentet sette et tydelig standpunkt, vi
ønsker at menneskeheten samlet kan vokse av vitenskapelig arbeid som utføres slik at for
fremtiden kan den nyeste forskningen være tilgjengelig. Vitenskapen er kumulativ, den bygges på
den nyeste forskningen, hvis UiT skal fortsette å konkurrere om å være best i klassen er vi nødt til
å ha tilgang på det nyeste av det nye.
Studentparlamentet UiT mener at:
-

Open Science er et gode som vi vil jobbe for skal realiseres.

Alle masteroppgaver uten god grunn til å unntas offentligheten skal være åpent
tilgjengelig.

Forslag til vedtak:
[Arbeidsutvalget har ikke behandlet resolusjonen. Den legges frem uten forslag til vedtak]

27.09.18

SAK 34-1819 Resolusjon: JA til å undersøke studenthelse ved UiT
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 04.10.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

SHoT 2018-tallene viste at det er mye som ikke står veldig bra til blant studentene ved UiT –
Norges arktiske universitet. Likevel er det fortsatt mye vi ikke vet om studentenes helsetilstand
ved UiT. Derfor foreslår arbeidsutvalget ved Studentparlamentet at vi arbeider for å utvikle en
mer presis og detaljert studenthelseundersøkelse sammen med Institutt for samfunnsmedisin
med inspirasjon i Tromsøundersøkelsen.
Å få mer kunnskap om studentenes helsetilstand, både fysisk og psykisk har allerede vist
gjennom SHoT å kunne gi mye rom for politisk gjennomslag. En mer spisset og målrettet
undersøkelse vil gi studentpolitikerne og andre mye kunnskap til å kunne finne treffsikre tiltak for
å hjelpe studentene.
Studentparlamentet vil jobbe for:
-

At ISM får hjelp til gjennomføringen av en studenthelseundersøkelse

-

At arbeidsutvalget deltar i en planleggingsgruppe for denne undersøkelsen

Forslag til vedtak:
Resolusjonen vedtas.

