15.01.19

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 22.01.2019, kl 17.00
Møtested: Auditorium 2, UiT Campus Breivika

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
Vedtakssaker
52-1819 Økning av semesteravgift
53-1819 Landsmøtedelegasjon NSO
49‐1819 Hvordan få til den høyeste valgoppslutningen i student‐Norge?
54-1819 Toyparty
55-1819 Resolusjon: Ja til mestring i høyere utdanning, nei til janteloven
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Orientering Leder
Kjære parlament
Siden forrige parlamentsmøte hadde vi julebord som jeg har fått veldig mange gode
tilbakemeldinger på, det kommer vi til å ta med oss til sommerfesten.
Jeg og Martine har også vært i Trondheim på møte med U5, der har vi truffet ny leder og
nestleder ved Studenttinget på NTNU, vi har også diskutert demonstrasjonen som ble
gjennomført i november.
Vi har også brukt en god del tid på internt evalueringsarbeid, vi har reflektert en del rundt hva
som har fungert bra forrige semester og hva som krever endering. Her har vi også sett over
arbeidsprogrammet og gjort noen vurderinger rundt hva som vil være beste fremgangsmåte for
å oppfylle bestillingen fra Studentparlamentets representanter.
Vi har hatt flere møter i arbeidsgruppen rundt semesterstart/Debutuka, der går arbeidet svært
godt og entusiasmen er stor. Vi legger opp til å ha landet de viktigste avklaringene innen midten
av februar slik at vi kan få valgt nytt styre for Debutuka og kommet i gang med det mer konkrete
arbeidet rundt semesterstart.
Blir en kort orientering siden vi har selvfølgelig også hatt en skikkelig juleferie som ikke kunne
kommet tidligere, men nå er jeg og arbeidsutvalget godt uthvilt og klar for nytt semester.

-Daniel Hansen Masvik
Leder Studentparlamentet UiT
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Orientering, nestleder
Ærede parlament
God jul og godt nyttår.
Ett nytt semester er startet, og vår periode i Arbeidsutvalget er halvveis. Jeg ser frem til å stå på
videre.
U5-samling i Trondheim
Den 12. til 14. desember deltok leder og jeg på U5-samling som ble avholdt hos Studenttinget ved
NTNU i Trondheim. Der fikk vi møte den nye lederen og nestlederen ved Studenttinget, som nå har
overtatt stafettpinnen. Vi har denne samlingen hatt en rekke spennende diskusjoner og debatter,
i tillegg har vi fått omvisning på campus der de har flere interaktive læringsarenaer.
Stand Against Drugs – Drug Abuse Prevention Training Course, Italia
Den 20. til 26. januar deltar jeg på en ny samling av rusprosjektet Stand Against Drugs. Denne
gangen finner samlingen sted i Mezzano, Italia, og skal handle om narrativ analyse av
narkotikamisbruk. På Malta-samlingen så man i hovedsak på hvordan man kan engasjere unge.

Vennlig hilsen
Martine Tennholm
Nestleder
+47 92 66 13 33
nestleder@sp.uit.no
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Orientering - Marie
Internasjonalisering, karriere og arbeidsliv
Godt nyttår ærede Studentparlament!
I desember ble «endelig» alle intervjuene ferdig i forbindelse med kartleggingen av
utdanningssamarbeid ved UiT. Intervjuene var krevende så derfor jeg gleder meg til å se det
oppsummerende resultatet snart. Som tidligere nevnt blir dette en rapport med tiltak som til
slutt skal opp i Universitetsstyret. Jeg arrangerte også workshop for å diskutere temaet med
studenter fra Studentutvalgene. Det deltok mange engasjerte studenter som trakk inn
interessante perspektiver.
Jeg har også deltatt på Higher Education Institution Innovate (HEInnovate) seminar med andre
ansatte og studenter fra UiT, i tillegg til noen fra næringslivet her i nord. Det er et prosjekt
finansiert av EU-kommisjonen. Siden dette var et seminar som var generelt om hvordan
innovasjon kan trekkes inn i utdanningene, ble jeg invitert på et kurs i Brüssel for hvordan man
som student kan påvirke når det gjelder egen innovasjon eller nyskaping. Formålet er å få mest
ut av HEInnovate. Ettersom jeg hadde andre forpliktelser på UiT når kurset var håper jeg på å få
delta på kurset som arrangeres i vår. Det virker som et meget interessant konsept, hvor man for
eksempel treffer et universitet i Belgia der studenter som driver med innovasjon får samme
privilegier som de som driver med toppidrett. Dette innebærer en mer tilpasset vei i utdanning
med blant annet tilrettelegging av eksamensdatoer.
Jeg har også prøvd å finne hvilke punkter man kan jobbe videre med når det gjelder
studentmobilitet. Nettsiden som skulle lanseres ble utsatt og venter fortsatt på en spesifikk dato,
men den er verdt ventingen etter det jeg har fått sett. Ellers har jeg sett nærmere på hva man kan
endre i institusjonen eller systemet for at man skal få til å tilrettelegge for utveksling i bedre grad
enn i dag. Blant annet språkstipendet har noen krav som gjør at det blir en forskjell på hvem som
kan få og ikke kan få stipend, selv om man kan tilegne seg like mye kompetanse på så kort tid.
Forskjellen er at noen kan ha lært mye språk og tar kurs for å lære mer språk, dermed få stipend
hvis vedkommende klarer emnene på språket. De som går fra å kunne ingenting til å kunne en
del, men fortsatt må ta emner på engelsk får ikke stipend. For noen kan et stipend for språkkurs
være avgjørende for hvordan man kan klare å tilpasse seg et nytt land og kultur.
På begynnelsen av semesteret ønsket jeg også de nye utvekslingsstudentene velkommen på
vegne av Studentparlamentet på orienteringsdagen deres.
Marie Sivertsen
Karriere, arbeidslivs- og internasjonaliseringsansvarlig
E-post: marie@sp.uit.no
Telefon: 404 65 703
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Orientering fra Utdannings- og forskningsansvarlig

Takk for sist! Etter en lang og velfortjent juleferie er det på tide at vi legger julepynt og nisser på
hylla og børster støv av arbeidsprogrammet og møterekka til Studentparlamentet.
Siden sist møte har jeg deltatt på møte i strategisk utdanningsutvalg. Det er et ønske om at vi skal
få fram en debatt om hva begrepet «pensum» egentlig betyr, og det stilles spørsmålstegn om det
er pensumet eller læreutbyttebeskrivelsene som skal styre studenters læring.
Jeg har også deltatt på møte i strategisk forskningsutvalg. Vi er nå inne i en prosess der nye
undervisere kan søke om å få merittert status, og bli belønnet for å gjøre en god jobb. Vi
diskuterte hvordan vi kan få flere til å søke om å bli merittert. Vi diskuterte også hvordan vi kan
bruke mer innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. I programstyret til DigU,
digitaliseringsstrategien, ble det snakket om hvordan IT avdelingen skal fornye seg.
IT-avdelingen er inne i en prosess der et nytt veikart skal utformes. Avdelingen ønsker å være
nærmere brukerne, bruke mer trådløse og effektive løsninger som passer alle, og levere bedre
tjenester. Studentparlamentet har gitt sitt høringssvar til det nye veikartet. Det skal også være en
stor IT-fagdag i april som Studentparlamentet skal jobbe aktivt med.
Jeg gleder meg til et nytt semester med dere!
Tonje Nilsen
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Orientering fra Universitetsstyret

Ærede parlament.
Godt nytt år!
Siden sist parlamentsmøte har det ikke vært avholdt møte, og universitetstyret har hatt
juleferie. Semesterets første møte vil bli avholdt 07. februar.
Mvh
Cecilie Mathisen og Ole Even Andreassen
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Orientering fra Samskipnadsstyret
Kjære parlament
Det er en ære for meg å ønske dere velkommen til 2019 – Norges arktiske studentsamskipnads
jubileumsår. Vi fyller 50 år og gleder oss til å feire året med dere og resten av UiT.
Siden sist er det lite nytt å meddele fra Norges arktiske studentsamskipnad. Jeg kan likevel liste
opp momenter som er relevant for studentparlamentet å vite fra perioden:
-

Vi jobber politisk opp mot departement og Storting for å løse konflikten med Statsbygg i
Harstad.
TIFF er nå i gang og samskipnaden deltar som samarbeidspartner der.
Etter mye om og men later det til at alt ligger til rette for å starte bygging av
studentboliger på Svalbard om ikke lenge.
Vi har nå satt i gang arbeidet med ny strategi som vil presenteres i november 2019.

Dersom dere har spørsmål kan disse sendes skriftlig til meg gjennom hele perioden og ellers
rettes til samskipnaden under parlamentsmøtet.
Med vennlig hilsen
Vetle Langedahl
Styreleder
An nescis, mi fili, quantilla, sapientia mundus regatur?
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SAK 52-1819 Økning av semesteravgift
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 22.01.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Semesteravgiften for studenter ved UiT utgjør i dag kr 550,-. Dette beløpet har vært uforandret
siden semesteravgiften sist ble endret i 2015, med virkning fra vårsemesteret 2016.
Semesteravgiften er en studentavgift som skal bidra til velferd for studentene, og disponeres av
studentsamskipnadene. For studenter tilhørende UiT Norges arktiske universitet, er det Norges
arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) som disponerer semesteravgiften. Samskipnaden
øremerker blant annet store deler av den årlige potten til fordeling hos studentparlamentet.
Det foreslås å øke semesteravgiften med kr 70,- til kr 620,- fra og med høstsemesteret 2019.
Med en total studentmasse på omkring 16 000, vil en slik økning tilsvare at det totale beløpet
øker med omkring 2,2 millioner kroner årlig.
Her følger en orientering om hvordan semesteravgiftsmidlene har vært fordelt de siste årene, og
om hvordan det tenkes å disponere de økte midlene.

Orientering om hvordan semesteravgiftsmidlene fordeles
Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for studenter i Norge. Avgiften betales inn til en
studentsamskipnad og brukes på tiltak som forbedrer velferdstilbudet for studentene tilknyttet
samskipnaden.
Beløpet som utgjør semesteravgiften bestemmes av styret i studentsamskipnaden, det gjøres
også bruken av midlene. Kunnskapsdepartementet må godkjenne endringer i beløpet.
I Samskipnaden har fordelingen av semesteravgiftsmidler fulgt en forholdsvis fast nøkkel, der
hovedprinsippet er at midlene skal gå direkte tilbake til velferdstilbud til studentene. Midlene
brukes ikke til å dekke administrasjon eller driftskostnader hos Samskipnaden. De brukes heller
ikke til å subsidiere lavere priser i for eksempel kantiner eller studentboliger. Derimot har det
vært en god og fungerende praksis der en del av midlene fordeles av studentdemokratiet til
studentorganisasjoner. Denne fordelingen er det svært ulik praksis mellom samskipnader i
landet.
I 2018 kom det inn omtrent 17 millioner kroner i semesteravgiftsmidler. Av disse ble om lag 8
millioner fordelt til studentforeninger og organisasjoner (herunder studenthus), enten gjennom
fordeling ved studentene (6.450.000) eller direkteoverføringer. 4,2 millioner kroner brukes til
Studentrådgivinga og psykisk helse-tilbudet. 1,9 millioner er satt av til studentvelferdsstillinger,
herunder velferdskoordinatorer ved campusene i Harstad, Narvik og Alta, samt deres leder i
Tromsø. Ca. 1 million kroner brukes til å betale medlemskontingent i Norsk studentorganisasjon.
Mindre beløp er satt av til Kraft II, studenthelsestasjon og barnehagetilskudd.
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Med en stabil budsjettering og en semesteravgift på dagens nivå vil semesteravgiftens fordeling i
2019 se slik ut:

Semesteravgift 2019 før økning
Barnehagetilskudd
Medlemskon…
3%

TSI
9%
Studentforeninger inkl
campus og
vårfordeling 13%

Tilskudd Idrett og
studenthus/puber
16 %
Avsetning
styrking…

Studentsamfun
net driv og…

Velferd og
sosiale
kostnader…

Studentliv og
velferdskoordinatorer
12 %

Studentrådgivninger
inkl helsestasjon
23 %

Dersom man øker semesteravgiften med 70 kroner, vil inntekten øke med 2,2 millioner i året, og
en fordeling i 2019 kan se slik ut:

SEMESTERAVGIFT 2019 MED ØKNING MedlemskontingentHELÅRSVIRKNING
NSO
5%
Tilskudd Idrett og
studenthus/puber
14 %
Avsetning styrking
helsetilbud
2%
Velferd og sosiale
kostnader fra adm
campus
4%
Studentliv og
velferdskoordinator
er
14 %

Barnehagetilskudd
3%

TSI
8%

Studentforeninger
inkl campus og
vårfordeling
17 %

Studentsamfunnet
driv og City Scene
10 %

Studentrådgivninger
inkl helsestasjon
23 %
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Disponering av økning i semesteravgift
1. Fordeling i studentdemokratiet
Den totale summen som går til semesteravgiftsfordelingen for UiTs studenter ved en økning på
ca 2 240 000, vil være ca 1 050 000, dette fordeles 100 000 til hver av de respektive campusene
utenfor Tromsø og 750 000 til Tromsø. Studentparlamentets semesteravgiftsfordeling for Tromsø
og Alta vil da utgjøre 850 000 ekstra kr å fordele til studentforeninger. Denne økningen blir
fordelt på flere viktige elementer som arbeidsutvalget har erfart dette året sårt trenger økt
økonomisk handlekraft.
Disse elementene er støtte til oppstart av nye studentorganisasjoner, støtte til større
studentorganisasjoner med en stadig økende studentmasse og sist men ikke minst støtte til vårfordelingen for å videre styrke mangfoldet blant mindre studentorganisasjoner.

2. Styrking av studentrådgivinga
23 prosent av semesteravgiften går i år til Studentrådgivinga (inkludert studenthelsestasjonen), i
tillegg har 3 prosent vært avsatt til en styrking av psykisk helse-tilbudet. Dette er velferdstilbud
som er gratis for studentene, og må derfor dekkes på andre måter enn gjennom brukerbetaling.
En betydelig andel av tilbudet (40-50%) dekkes gjennom semesteravgiften. Fra 2017 til 2018 økte
kostnadene ved tilbudet med 4,5 prosent (tilsvarende ca 400 000). Det er rimelig rimelig at en
andel av økning med jevne mellomrom dekkes via økt semesteravgift, slik at det ikke hvert år går
på bekostning av de øvrige postene i semesteravgiftsfordelingen.
Studentrådgivinga har de siste årene blitt styrket med økte ressurser i Narvik, Alta og Harstad.
Studentrådgivinga i Tromsø har en økning av studenter som oppsøker tilbudet og psykologtilbud
etterspørres stadig mer. Samskipnaden styrker tilbudet med en 100 % psykologstilling. Denne er
delvis finansiert av UiT og av andre midler, mens de resterende 300 000 ønskes finansiert
gjennom økning i semesteravgiften.

3. Studentliv
Merk: I tillegg til den skriftlige orienteringen vil det bli holdt en muntlig orientering om Samskipnadens
nye tjeneste, Studentliv.
Samskipnaden utvider porteføljen av velferdstilbud til studenter med en ny tjeneste, Studentliv.
Gjennom Studentliv skal vi bidra til et inkluderende og godt studentmiljø som ivaretar alle
studenter.
Studentliv skal være en synlig tjeneste på alle campus, med lav terskel. Potensialet for utvikling i
Studentliv er stort siden tjenesten har som mål å være rammeverket rundt det sosiale livet på
campus, og kan skape positive ringvirkninger på flere områder i studentenes hverdag.
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Vi har allerede startet et arbeid med å styrke studentforeningene gjennom kurs, rådgiving,
møteplasser og felles arenaer for profilering. Dette gjør vi fordi vi mener studentforeninger er
blant de viktigste arenaene for tilhørighet og trivsel, og på oppfordring fra tidligere
studentparlament.
Studentliv skal også koordinere, fremme og bekjentgjøre sosiale tiltak som allerede finnes på
campus, slik at flere studenter vet hva, hvor og når det arrangeres begivenheter og aktiviteter.
Vi har ansatt en prosjektleder som skal arbeide med å utvikle tjenesten i samarbeid med
studentene ved UITs studiesteder.
Da tjenesten skal bidra til å bedre studentvelferden, er deler av tjenesten tenkt dekket gjennom
semesteravgiftsmidlene. Det settes av kr 750 000 av økningen i semesteravgift til Studentliv.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet ønsker en økning i semesteravgiften ved UiT på kr 70,- velkommen.
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SAK 53 - 1819 Valg av delegasjon og delegasjonsleder NSO
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 22.01.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Norsk studentorganisasjon(NSO) har landsmøte 5.-7. april og et formøte 16.-17. mars. Det
er hovedscenen for norsk studentpolitikk og som et nordlig ytterpunkt i
universitetssektoren er det avgjørende at vi sender motiverte og flinke representanter for
UiT – Norges arktiske universitet.
Vi må velge en delegasjonsleder som kan stå for organisering og kommunikasjon på vegne
av delegasjonen samt delegere et solid stykke arbeid som er rundt både landsmøtet og
formøtet.
Det kommer til å bli en del møter før landsmøtet for å gjennomgå sakspapirer, forberede
delegasjonen, både politisk og praktisk. Intervjuer av kandidater til arbeidsutvalget til NSO
kommer også til å gjennomføres.
Arbeidsutvalget foreslår å velge delegasjon ved preferansevalg av demokratiske grunner,
håper vi får så mange motiverte delegater som mulig. Blir man ikke valgt inn i delegasjonen
første runde så kan det godt hende man blir hentet inn som varamedlem.
Forslag til vedtak:

-

Studentparlamentet velger 11 delegater og varaliste ved preferansevalg
Delegasjonsleder velges med simpelt flertall.
Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere varalista.
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SAK 49-1819 Hvordan få til den høyeste valgoppslutningen i student-Norge?
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 22.01.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Forrige møte diskuterte vi hvordan vi kan få til en solid valgoppslutning kommende
parlamentsvalg, det kom veldig mange gode forslag som jeg referer i dette sakspapiret. Jeg
ønsker veldig gjerne at representantene går over referatet fra saken forrige møte og ser om man
finner punkter som bør gjennomføres i valget.
Det åpnes også for en generell innspillsdebatt rundt viktige prinsipper/ideer for å få til best mulig
valg.
Noen momenter fra diskusjonen sist:
 Viktig å nå ut med et budskap om hva parlamentet jobber med og utretter, i
studentmassen og på sosiale medier
 Reklamere for valget på ulike sosiale medier
 Valgfilmer på profiler, bør fokusere på politikk
 Få til en debatt med politikk i fokus, som treffer studentene
 Viktig med langsiktig arbeid, være et sted der folk vil engasjere seg
 Fokusere på det positive – «hva bør gjøres», ikke «hva bør ikke gjøres»
 Hjelpe listene med profileringsmateriell/-maler
 Starte valgkampen med en samlet «gladsak» der man står sammen på tvers av campus
og lister
 Besøke klasser, spre informasjonsskriv, stå på stand for Studentparlamentet
 Vi ønsker ikke premier for å stemme, men kan ha andre konkurranser rundt valget

 Studenter fra forskjellige lister kan besøke klasser på felles fakultet sammen
 Lage et mer inkluderende/spennende arrangement enn debatt (eventuelt i tillegg til
debatt)

 Må tilgjengeliggjøre det vi jobber med, kommunisere uten å bruk «stamme»- eller
fagspråk.






Benytte oss av UiTs offisielle kanaler
Engasjere studentforeningene
Gi studentene tidlig opplæring i hvordan påvirke UiT
Være sosial og spre et godt inntrykk av parlamentet
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Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar konkrete tiltak med mål om å øke valgoppslutningen. Arbeidsutvalget
gjennomfører tiltakene, og tar med seg andre innspill som kommer i løpet av diskusjonen.

14

15.01.19

SAK 54-1819 Toyparty
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 22.01.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har blitt forespurt av Kondomeriet om å være medarrangør for to nye
arrangementer – «Toyparties». Det gjelder den 13. og 14. februar, med plass til 30 personer på
hver av dem. Kapasiteten er utvidet grunnet stor pågang i påmeldinger fra første arrangement
som ble fylt av 20 personer.
God seksuell helse er noe Arbeidsutvalget anser som viktig å sette et økt fokus på. Her vil
åpenhet rundt temaet være viktig. Arbeidsutvalget erfarte ved forrige runde med Toyparty at det
er uenigheter rundt hva som er den mest hensiktsmessige måten å kommunisere samarbeidet
på.
Arbeidsutvalget åpner derfor for innspillsdebatt rundt viktige prinsipper for kommunikasjon av
arrangementet samt hvordan vi skaper engasjement rundt toypartyet samtidig som man ivaretar
hensynet til god etikk rundt denne kommunikasjonen.
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Sak 55 – 18/19 Resolusjon: Ja til mestring i høyere utdanning, nei til
janteloven
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 22.01.2019
Ansvarlig: Daniel Hansen Masvik

Honours-programmet innebærer individuelle studieløp hvor studentene får faglige mentorer,
som skal lede til ekstra progresjon ved siden av ordinært studieløp. I tillegg legges det opp til
regelmessige samlinger og ekstra emner innen digitale og generiske ferdigheter. Fra høsten 2019
er det lagt opp til at studenter skal få muligheten til å følge et honours-program ved Universitetet
i Oslo.
Studentparlamentet ønsker at studenter som ønsker det kan få et høyere faglig trykk med et slikt
honours-program. I all utdanning vektlegges mestring voldsomt, denne vektleggingen burde
bære over i høyere utdanning. Ikke alle opplever mestring gjennom samme faglige trykk, derfor
må vi kunne tilby en variasjon som fungerer for en større mengde studenter enn dagens system
gjør.
Et helt avgjørende forbehold for at et slikt program skal støttes er at midlene som kreves for en
slik ordning ikke hentes fra midler som allerede ligger inne som en del av satsningen på
utdanningskvalitet. Her må friske midler tilføres, vi ønsker dette som et tillegg, ikke en
omprioritering.
Et honours-program vil kreve økt innsats fra den enkelte student men vil gi økt progresjon
tilsvarende dette økte arbeidstrykket. Det er ikke ment som et program for de få talentfulle, det
er ment som et program for de som legger alt i å nå så langt som mulig på kortest mulig tid og er
villig til å jobbe for det. Det skal ikke være umulig for noen.
Forslag til vedtak
[Arbeidsutvalget har ikke behandlet resolusjonen. Den legges frem uten forslag til vedtak]

16

