24.05.19

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 29.05.2019, 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 (ikke mottatt skriftlig orientering)
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:
71‐1819 Årsmelding for Studentparlamentet
72‐1819 Sommerfullmakt
73‐1819 Tildeling av kontor
74‐1819 Behandling av klage til semesteravgiftsfordelingen
75‐1819 Samarbeidsavtale med SMISO
76‐1819 Resolusjon: Ja til private studentboliger
77‐1819 Resolusjon: Eksamensformer ved UiT – Norges arktiske universitet (ettersendes)

1

24.05.19

Orientering - nestleder
Kjære parlament,
Min periode er straks kommet til en ende og tiden er inne for min siste orientering!

Besøk fra statsråd Iselin Nybø
Den 30. april skulle Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, komme til Tromsø for
en innspillsrunde til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. Nybø kom seg
dessverre

ikke

hit

med

grunnet

flystreiken

i

SAS.

Heldigvis

kom

seniorrådgiver

i

Kunnskapsdepartementet seg hit, Dag Stenvoll. Det
var et lærerikt møte hvor flere studenter fikk delta for
å dele sine opplevelser og erfaringer. Jeg er
kjempespent på den endelige stortingsmeldingen, når
den kommer.

AnsvarsFull-stand
I AnsvarsFull har vi kjørt i gang en kampanje der vi har
festet klistremerker, med resultater fra Ingrid Rabbe Larsens fadderundersøkelse fra høsten 2018,
på kantinebordene rundt omkring på campus. I tillegg har vi hengt opp plakater hvor man kan
skrive forslag for alkoholfrie aktiviteter til fadderuka. Sammen med Ingrid sto jeg, Marie og Tonje
på stand utenfor teorifagskantina (02.05), MH-kantina (07.05) og på Mellomvegen (08.05), for å
sette fokus på og informere om den pågående
kampanjen.

Mediaoppslag
Samskipnaden har levert tidenes overskudd for 2018,
og skal med dette investere i nye tilbud og tjenester
til beste for studentene. De skal bygge for nesten én
milliard, og det blir nye boliger i Harstad, Tromsø og
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på Svalbard. Jeg var i media for å kommentere
saken, sammen med direktør Hans Petter Kvaale
og styreleder Vetle Langedahl. Det er en stor
trygghet i at Samskipnaden vår gjør det så godt, og
særlig at pengene går til å gjøre tilbudet enda
bedre.
Til neste år åpner det nye legekontoret på Kraft
sportssenter.

Dette

er

en

kjempeseier

for

studentenes helse, og er et tilbud vi har ventet lenge på skal skje. Fra 1. januar 2020 kan studenter
og andre komme til Kraft for legesjekk. Sammen med Tonje Nilsen og Sebastian Henriksen feiret
vi saken i iTromsø.

Studentråd
Den 14. mai deltok jeg sammen med Tonje Nilsen på studentrådsmøte der temaet var studiestart.
Wenche Jacobsen fra UiT og Ingrid fra AnsvarsFull var tilstede og snakket om studiestart.
Studentrådet kom til slutt med følgende uttalelse:

«Studentrådet tilrår følgende tiltak i forbindelse med studiestart:
-

Under DebutUKA bør nattbussen også være tilgjengelig på ukedager

-

Kommunen må sørge for tilgjengelig informasjon på nettsidene om det
kommunale helsetilbudet og psykisk helse samt viktigheten av å bytte
fastlege

-

For å rekruttere flere studenter til arbeid i Tromsø bør det tilrettelegges
for flere internships og sommerjobber i kommunen samt avholdes faste
karrieredager på Rådhuset hvor offentlig og privat sektor kommer
sammen for å vise frem karriereveier i Tromsø til ulike
utdanningsretninger

-

Tromsø kommune bør ta initiativ til et åpent møte om plastfri by-saken i
forbindelse med studiestart - Under lysløypa må studentene ha god
tilgang til vann, og Tromsø kommune bør bidra til å sikre dette for
eksempel gjennom å delta på vannstand»
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Røde Kors besøkshunder
Vårens vakreste eventyr - en ny runde med besøkshunder
rullet i gang igjen! Vi har denne gangen kjørt åtte
hundegrupper med rom for 40 studenter, fordelt på fire
dager (21., 22., 27. og 29. mai). Det var mer enn nok
studenter som meldte sin interessere til hundekos, men
dessverre var det ikke nok plasser til alle. Vårt arrangement
var nok en gang en stor suksess – studentene ble
kjempeglade

og

fikk

sjansen

til

å

legge

fra

seg

eksamenstanker og stress. Jeg håper neste velferdsansvarlig
viderefører dette samarbeidet med Røde Kors. Det er
virkelig et uvurderlig og fantastisk tilbud til UiT-studentene!

UiT budsjettinnspill
Den 20. mai var det frist for å sende inn innspill til UiTs budsjett. Det var ikke mulig å utvide fristen
slik at Studentparlamentets representanter kunne få uttale seg om saken, så derfor var dette noe
Arbeidsutvalget måtte ta en avgjørelse på selv. Vi kom med følgende innspill:
 Behov for lokaler/inventar/utstyr:
Studentparlamentet vil be om at studentforeninger med kontor tas inn i fellesordningen for
oppgradering av IT-utstyr. Det blir mer forutsigbart for både studentforeninger og IT-avdelingen,
så man slipper å få et etterslep i utstyret til foreninger, og man slipper å lete etter ekstraordinære
avsetninger for å få oppgradert utstyret. I 2018 ble det satt av egne midler til dette formålet, og de
fleste foreninger med kontor fikk oppgradert utstyr, ved alle hovedcampus. Dette har vært et løft
for kontorer som gjerne sto ubrukt på grunn av gammelt utstyr. Utstyret disponeres av
studentorganisasjonene, men eies og driftes av UiT.
 Øke Studentparlament-posten med kr 100.000:
Slik ordningen foreligger nå, blir leder og nestleder lønnet for 12 mnd., imens de to resterende AUmedlemmene lønnes for kun 10 mnd. og jobber deretter. Vi ønsker å endre ordningen slik at alle
fire AU-medlemmer blir lønnet for ett helt år. Det vil kunne åpne for at hele AU jobber fra 1. juli til
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30. juni. Arbeidsmengde er det ikke mangel på, for det er nok av planlegging og prosjekter å jobbe
med. Vi tror det vil være svært gunstig for Studentparlamentet å utvide lønnsordningen slik, da
det vil bidra til mer kontinuitet og effektivitet i arbeidet vårt. Det er utrolig viktig å sikre videreføring
av våre prosjekter. Vi mener det vil være et fint tiltak for UiT å øke posten til Studentparlamentet,
slik at de to AU-medlemmene kan få utfylle det vervet man er satt til, ett hundre prosent

For spørsmål, ta gjerne kontakt.

Vennlig hilsen
Martine Tennholm
Nestleder
+ 47 926 61 333
nestleder@sp.uit.no

«Vale. Vivat, crescat, floreat!»
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Orientering - KAI
Karriere, arbeidsliv og internasjonalisering
Ærede parlament, tusen takk for denne gang!
Dette har vært den travleste perioden så langt, ettersom vi er i manko på kontoret og må trappe
opp på arbeidstiden for å få alt gjort i tide. Men motivasjonen til å se prosjekter fullføres før man
trer av er fortsatt stor, som gjør slitet verdt det.

Innspillsmøte internasjonal studentmobilitet
30. april ble det arrangert innspillsmøte med KD i
forbindelse
internasjonal

den

nye

stortingsmeldingen

studentmobilitet.

Forsknings-

om
og

høyere utdanningsminister Iselin Nybø skulle
egentlig komme hit på storfint besøk på campus
som en del av hennes turné gjennom Norge, men
dessverre satte flystreik en stopper for det, så hun
deltok på Skype. Isteden fikk vi seniorrådgiver for
DIKU, Dag Stenvoll med. Det startet med en
uformell diskusjon med noen inviterte studenter til
å dele sine erfaringer. Jeg fikk i tillegg ta med meg
Herman og Haakon fra påtroppende AU og Martine fra nåværende. Etter samtalen med studenter
ble det etterpå arrangert et innspillsmøte med ansatte, hvor jeg, prorektor for utdanning Wenche
Jacobsen og instituttleder for helse- og omsorgsfag Nina Emaus hadde hver våre presentasjoner
om hva vi trenger/ønsker rundt utveksling og mobilitetsmeldingen.

Deltakelse i SAIH årsmøte
Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond arrangerte sitt årsmøte på Oslo Met 26.
– 27. april, der jeg deltok som delegat fra partneruniversitet. Jeg var også med på deres formøte
25. april for å stille mest mulig forberedt. Jeg ga blant annet et innspill om å se på
medlemslagmodellene og muligheten for å utvikle det for utfordringene man har med flercampus.
Etter vintersamlingen tidligere i år kom det frem noen få, men veldig engasjerte studenter på
campus Narvik, men disse er også utvekslingsstudenter som gjør at det ikke blir noe forutsigbarhet
for hvordan medlemslaget skal organisere seg. Derfor er det ønskelig å se hvordan en slik
utfordring kan løses gjennom samarbeid og teknologi. UiT stilte sterkt, med medlemslaget SAIH
Tromsø, meg som delegat fra universitetet, og et par ansatte, blant annet Håkon Fottland. som
igjen ble valg inn i SAIH sitt styre. Selv ble jeg valgt inn som representant for høyeste studentorgan
ved universitet og høyskole i landsrådet neste periode.
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Plastfritt Driv innen 2020.
Jeg hadde et møte med Sebastian Ferm, driftsansvarlig på Driv i forbindelse med resolusjonen som
ble vedtatt om å gjøre Driv plastfritt ved å bytte ut glass. Vi diskuterte hvilke muligheter som finnes
som ikke fører til noen negative synergieffekter ved å kun sette i gang én prosess. Vi så på
muligheten for bioplast (hardplast) istedenfor glass, som er langt mer miljøvennlig enn
plastkoppene, hvor man i tillegg kan innføre en panteordning, som vil si at man får redusert pris
på en enhet dersom du leverer koppen din. Dette kan medføre at enheten vil øke i pris i det panten
settes til. Formålet er å redusere svinnet og at man ikke går tom for bioplastkoppene. I samme
prosess bør man for eksempel se på andre alternativ til plastsugerør og se til de andre
studenthusene vi har på UiT og få de med på samme endring. Jeg er hvert fall i gang, selv om dette
vil være en sak for påtroppende AU å følge opp når høsten kommer.

Oppgradering studentbolig.
Tidligere i vår spilte jeg inn et forslag til Samskipnaden med inspirasjon fra studentboliger som de
har i Melbourne. om en oppgradering når det kommer til tjenester Samskipnaden kan tilby.
Studentboligene tilbyr nemlig å kjøpe dynepakke som er klar når man flytter inn på hybelen. Den
inkluderer dyne, pute, sengetrekk og håndklær. Alt man skulle trenge det første døgnet - noe som
er ypperlig for tilflyttende og som ikke har bil. I tillegg kunne man også bestille basis kjøkkenpakke
med grunnleggende utstyr til et hybelkjøkken. Samskipnaden har tatt dette videre og blir et
prøveprosjekt i Alta til høsten når det gjelder dynepakken, som er en god start. Hvis du vil bli litt
misunnelig på studentboligene i Melbourne og de flotte brukervennlige nettsidene kan du se mer
her: https://www.scape.com/en-au/student-accommodation/melbourne/swanston

Overlapp-arbeidsutvalget.
Som fremtidig planlegger, liker jeg å planlegge og har tatt en del ansvar for programmet for
overlapp med nye AU. Overlappen skjer på Sommarøy 24. – 26. mai, der nåværende AU blir en dag
mens påtroppende blir hele helgen. I tillegg kommer Aurora Skagen fra kursgruppa i NSO for å ha
en liten workshop i påvirkning og media. Vi har i år prøvd å gjøre overlappen så konsentrert som
mulig, slik at alle skal få svar på det de lurer på og at alle for like god innsikt i prosjektene som man
kan bygge videre på, eller starte egne. Med nye ADM2020 og strukturendringer er det fint å få en
grundig opplæring i hvem som er hva, og hvor au bør ha en fast dialog.
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Korte orienteringer:
o

«Oppussing» kontor. Kontoret har ikke dem mest tilpassede utformingen når det gjelder en
gruppe på fire som skal samarbeide. Derfor er kontoret noe ommøblert ved å flytte
møtekontor inn på rommet til venstre, hvor da to AU medlemmer blir å sitte i mellomrommet.
Rommet til høyre vil også organisasjonskonsulenten få en pult slik at kontoret på siden av SP
blir frigjort til andre studentorganisasjoner. Det er sent, men noe vi har ønsket å gjøre i lang
tid, og håper det også vil fungere for bra for nye AU. Vi er halvveis ferdig, så følg med på instaen
vår for oppdatering!

o

Instagram: etter mye forvirring rundt uitstudent (UiT ambassadører) og studentuit (SP), ble det
vedtatt på AU møte å endre til sp_uit, slik som andre studentdemokratier har rundt om i Norge.
Vi håper det nye navnet, som er tatt godt imot så langt, vil føre til at vi blir enklere å finne og at
studentene forstår hvem vi er.

o

Knowing Northern Norway har fått godkjent utsatt arrangement av NSO, så vi er fortsatt sikret
finansiering der. Jeg hadde også møte med styret i DebutUka som vil promotere konferansen
for alle studenter. Dette skal også gjøres med ansvarlige for InternationalsWeek, men
ADM2020 har ført til en del flyttinger som har funnet sted siste ukene, og derfor ikke vært lett
å nå frem.

o

Deltok på stand med Ansvarsfull på Mellomveien for å få tips til aktiviteter man kan gjøre i
DebutUka.

o

Deltok på sofapraten for potensielle kandidater til universitetsstyret og AU.

Vennlig hilsen

Marie Sivertsen
Internasjonaliserings- og arbeidslivsansvarlig
Studentparlamentet
UiT – Norges arktiske universitet
451 255 96 / marie@sp.uit.no
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Orientering fra Utdannings- og forskningsansvarlig
Kjære Studentparlament
Siden 24. april har min tid gått til å planlegge diverse arrangementer. Jeg har ikke hatt
omfattende møtevirksomhet med tilknytning mine ansvarsområder, men har brukt tiden godt
med andre ting. Det har vært en hektisk periode på kontoret med mye spennende som skjer.
I forbindelse med konstituerende parlamentsmøte bruke jeg en del tid på promotering av de
forskjellige vervene på Facebook i form av videoer. På kontoret har vi også jobbet med debatten i
forkant av konstituerende møte, for at studentene skulle bli kjent med kandidatene som stilte til
vervene.
Jeg har også stått på stand med Ansvarsfull. De kjører en kampanje der de er ute etter å vite hva
studentene mener om fadderuka og hva de kunne tenke seg av ulike arrangementer under
fadderuka 2019. Dette henger tett sammen med at mye av utformingen av fadderuka 2019 er
under planlegging. Dette var også tema under studentrådsmøte. Der snakket vi om hvordan
Tromsø kommune kan bistå og være en god vertskommune for nye studenter.
Fra 01.01.2020 kommer de etterlengtede legekontorene på Kraft til å være i bruk. Fra da av kan
studenter benytte seg av et mer helhetlig helsetilbud på kraft, og ha sin fastlege på campus.
Dette er en kjempeseier for studentene! I den forbindelse har arbeidsutvalget hatt et
medieoppslag i avisen iTromsø, der vi jubler seieren. I tillegg til dette har jeg vært med på å skrive
et leserinnlegg om klima som var på trykk i Khrono.
Mange studentforeninger har søkt om kontorplass i kontorfordelingen, og en del tid har gått til å
lese gjennom søknader og legge kontorkabalen. Vi er fornøyde med resultatet, og håper samtlige
studentforeninger og Studentparlamentet mener det samme.
Jeg har også vært i kontakt med Smiso, som vil være egen sak på dette møtet.
Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg, og takke for tilliten til å inneha vervet som
arbeidsutvalgsmedlem med ansvarsområdene utdanning, forskning, læringsmiljø og
digitalisering. Og med det vil jeg ønske det neste arbeidsutvalget sammen med
Studentparlamentet lykke til med neste periode.
Keep on rocking, tonin out (mice drop)
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Orientering fra Universitetsstyret
Ærede Parlament
Siden forrige møte i studentparlamentet har det ikke vært noen møter i UiT-Styret. Neste møte er
den 13.juni
Vi tar gjerne imot innspill.
Bare å ta kontakt ved spørsmål!

Mvh
Cecilie Mathisen og Ole Even Andreassen
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Orientering fra Samskipnadsstyret
Ærede studentparlament,
Siden sist har det ikke vært avholdt noen nye styremøter. Norges arktiske studentsamskipnad
har nylig offentliggjort et overskudd på 35,5 millioner kroner for 2018. Dette er penger som føres
tilbake til studentene, ved at vi bygger egenkapital. Med høyere egenkapital har vi anledning til
for eksempel å låne penger for å bygge ferdig Dramsvegen, studentboligene i Harstad og i
Longyearbyen.
Våre undersøkelser blant varene vi selger i kantina, viser at dagens suppe virkelig har slått an
etter at det ble innført i alle våre kantiner. Dagens suppe ble innført i samarbeid med og etter
ønske av studentene. Det viser viktigheten av at studentparlamentet og campustingene er i god
dialog med oss for å utvikle produktene våre. Vi eksisterer for å legge til rette for dere. Jeg ser
frem til og håper på fortsatt godt samarbeid i fremtiden.
Videre vil studieårets siste styremøte bli avholdt i juli.
Til slutt vil jeg ønske alle nyvalgte til arbeidsutvalget, UiT-styret og til samskipnadsstyret lykke til
med vervene sine den neste perioden. Samskipnaden ser frem til et fortsatt godt samarbeid med
alle valgte studentrepresentanter.
Dersom dere har spørsmål, kan de som alltid rettes til meg per telefon, per e-post, på
messenger/facebook eller på parlamentsmøtet.
På vegne av Norges arktiske studentsamskipnad
Vetle Langedahl
Styreleder
«Die Politik ist keine Wissenschaft, wie viele der Herren Professoren sich einbilden, sondern eine Kunst»
Otto von Bismarck
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SAK 71-1819 Årsmelding fra Studentparlamentet
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 22.05.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har skrevet en årsmelding hvor det rapporteres om studentparlamentets
aktivitet i inneværende periode. Årsmeldingen ligger vedlagt.
Vedlegg:
Studentparlamentets årsrapport 2018/2019
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet godkjenner årsmeldingen for studentparlamentet slik den står.
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Vedlegg

Studentparlamentets årsrapport 2018/2019
Denne årsrapporten tar for seg studentparlamentets virke i det akademiske året 2018-2019. Den
inneholder oversikt over hvem studentparlamentet har bestått av, hvilke verv studentparlamentet
har utpekt representanter til, i tillegg til dette en rapport om hvilke satsningsområder og prosjekter
studentparlamentet har hatt i året som har gått. Rapporten er skrevet av studentparlamentets
arbeidsutvalg. Sammen med årsregnskapet gir årsrapporten et godt bilde av studentparlamentets
aktivitet i perioden.

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

Daniel Hansen Masvik
Martine Tennholm
Tonje Nilsen
Marie Anastasia Sivertsen
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Parlamentets medlemmer
Studentparlamentet har denne perioden bestått av 25 medlemmer.
Tilhørighet
UiT SV
UiT SV

Navn

Maja Sandvik Lockert
Frida Steen Isachsen

Moderat liste

Johannes Utvåg

Moderat liste

Thomas Soleng

Moderat liste

Tarald Nikolaisen

Moderat liste

Even Aronsen

Moderat liste

Jørgen Bunk Olsen

Moderat liste

Vilde Elfrida Gamst

Moderat liste

Marte Bye Sørnes

Moderat liste

Amalie V.M. Naimak

Moderat liste

Amalie Hollen

Moderat liste

Jarl Ove Kaasen

Moderat liste

Kristin F. Eriksen

Sos.dem.

Linn Bruholt

Sos.dem.

Adrian Traasdahl

Sos.dem.

Ahmad Shoeyb Daliri

Sos.dem.

Brynjar Andersen Saus

Sos.dem.

Aurora Aa. Skagen

Sos.dem.

Silje Vollan Nilsen
Tonje Isabell Isaksen

Campus Harstad
Campus Harstad
Campus Finnmark
Campus Finnmark
Campus Narvik
Campus Narvik

Jørgen R. Arntzen
Sindre Berntsen
Even Aaker Thorsdalen
Marius Wang
Ingjerd Pettersen Nordmann
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Møtevirksomhet
Parlamentet har hatt 9 møter i perioden. Datoen for disse møtene er:
o

8.9.2018

o

4.10.2018

o

7.11.2018

o

6.12.2018

o

22.1.2019

o

20.2.2019

o

20.3.2019

o

24.4.2019

o

22.5.2019

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

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














Universitetsstyret: Cecilie Mathisen og Ole Even Andreassen
Læringsmiljøutvalget: Ole Even Andreassen, Tonje Nilsen, Marte Seland
Universitetets klagenemnd: Vetle Langedahl og Julie Nyborg Aasland
Forskningsstrategisk utvalg: Tonje Nilsen og Kristoffer Dverset
Forskningsetisk utvalg: Ole Even Andreassen
Strategisk utdanningsutvalg: Tonje Nilsen, Adrian Traasdahl, Marie Sivertsen
Likestillingsutvalget: Maja Sandvik Lockert og Daniel Hansen Masvik
Universitetsbibliotekets styre: Sigrid Ekrem og Jarl Kaasen
Universitetsmuseet/UMAKs styre: Sebastian Henriksen
Skikkethetsnemnda: Viviann Johanne Kristiansen
Universitetets valgstyre: Jørgen Bunk Olsen
Universitetets priskomité: Martine Tennholm
Styret i senter for samiske studier: Elle Mari Dunfjell Oskal

I tillegg til dette oppnevner studentparlamentet representanter til samskipnadens styre.
Representantene har i perioden vært Vetle Langedahl (styrets leder), Dan Terje Nytrem, Sebastian
Henriksen og Viljar Sebastian Hansen.

Semesteravgiftsfordeling
Alle studenter ved UiT betaler semesteravgift til studentsamskipnaden. En andel av denne fordeles
av studentparlamentet til studentorganisasjonene ved UiT. Søknader til semesteravgiften
behandles først av en egen komité, som avgir innstilling til fordeling som så behandles i plenum i
studentparlamentet.

4

Denne komiteen ledes av velferdsansvarlig i arbeidsutvalget, og har i år foruten Martine Tennholm
bestått av Ole Even Andreassen, Jarl Kaasen, Sindre Berntsen og Marie Sivertsen. Mathias Agaze
og Maren Bakkevoll satt i komiteen under høstfordelingen men har siden trukket seg.
Studentparlamentets andel av semesteravgiftsmidlene ble fordelt slik for 2018/2019:
Organisasjon

Tildeles

Campustinget i Finnmark

Kr 80.000

DebutUKA

Kr 150.000

ESN Finnmark

Kr 35.000

Fadder Finnmark

Kr 80.000

Hurradio

Kr 22.000

Håp i Havet

Kr 40.000

ISU

Kr 108.000

Juridisk Studentutvalg (JSU)

Kr 55.000

Jusshjelpa

Kr 215.000

Midnattsolposten

kr 300.000

Studenthuset City

Kr 625.000

Studentsamfunnet Driv

Kr 1.350.000

StudentUKA

kr 145.000

Studentutvalget BFE

Kr 65.000

Studentutvalget Helsefak

Kr 70.000

Studentutvalget HSL

Kr 60.000

Studentutvalget Kunsfak

Kr 25.000

Studentutvalget NT-fak
Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI)

Kr 0
kr 1.585.000

Avsatt til vårfordelingen
Totalt

Kr 450.000
Kr 5.470.000

I vårfordelingen ble 15 mindre studentorganisasjoner tildelt støtte.

5

Leders
Studentboliger og AirBnb
Det er gjort et omfattende mediearbeid rettet mot studentboligmangel, prisstigning og
veksten i det private markedet for korttidsleie på bekostning av langtidsleien.
I debatter på radio, både oppslag og leserinnlegg i avisen ble saken løftet frem og har
båret frukter, i mars gikk alle partier på borgerlig side ut og stilte seg bak kritikken av
Airbnb.
Studentboliger har også vært tema i studentrådet, som jeg kommer tilbake til, hvor vi har
snakket mye om planene fremover for Tromsø kommune, det som ble lagt frem i
studentrådet er det i samarbeid mellom privat og offentlig sektor planlagt ca 1000
studentboliger de neste 10 årene.

SHoT-undersøkelsen
Shot-undersøkelsen ble lansert tidlig september og inneholdt flere urovekkende tall. Her
var leder talsperson for studentene og har løftet frem flere problematiske tall angående
studenthelse, disse tallene har vært brukt som brekkstang politisk for å få satt
studenthelse på dagsorden. Her er det mange medieoppslag å se til, både lokalt og
nasjonalt.
Shot-undersøkelsen har også motivert til et forskningsprosjekt rettet mot studenthelse, i
regi av institutt for samfunnsmedisin. Prosjektet har fått innvilget midler av Norsk
Forskningsråd og er i god driv fremover. Dessverre tar slikt arbeid lang tid og er noe jeg
håper påtroppende arbeidsutvalg får fulgt opp etter beste evne.

Samarbeid med Campustinget i Finnmark
Dette året har jeg hatt ansvar for oppfølgning av Campustinget i Finnmark. Campustinget
er i svært positiv utvikling og har et supert samarbeid med det lokale studenthuset, City
Scene samt FadderUKA. Er fortsatt en vei å gå for å få det til å gå optimalt mellom UiT i
Alta og Campustinget i Finnmark, noe går veldig bra men det sklir igjennom enkelte
områder, det har vi jobbet en del med i år.
17. oktober holdt jeg tilltsvalgtkurs med 10-15 fremmøtte, det var produktivt og er noe jeg
håper Campustinget i Finnmark bruker SP-AU til flere ganger.
Det skal pusses skikkelig opp i kontorene deres kommende periode og mest sannsynlig
blir Campustinget i Finnmark mye mer synlig for studentene på campuset i Alta. Det håper
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jeg vil skje og at den allerede positive utviklingen fortsetter, takk til Jeanette Olafsen for
godt arbeid og lykke til til Even Aaker Thorsdalen som påtroppende campustingleder.

Ledersamling NSO
Jeg har deltatt på flere ledersamlinger i regi av Norsk Studentorganisasjon, flere av disse
samlingene har vært svært lærerike, det er dessverre en stor utfordring i å tilpasse det
faglige opplegget grunnet store kapasitetsforskjeller mellom studentdemokratiene i
Norge, det er derimot et nyttig forum både for egen utvikling og for å forankre mye av
sine egne tanker.

Likestillingsutvalget
12. oktober var første møte i likestillingsutvalget etter neste 2 år som et sovende organ.
Jeg og Maja Sandvik Lockert som har vært studentrepresentanter der har fått spilt inn en
god del av studentenes tanker på dette området. Vi deltok også begge på
likestillingskonferansen i Tromsø i starten av april, som var en svært positiv opplevelse og
hadde et viktig fokus, kjønnsbalanse i ledelsen i akademia.
Avslutningsvis på dette området vil jeg gi honnør til min forgjenger på dette området,
Aleksander Berget som jobbet iherdig for å få likestillingsutvalget opp og gå igjen.

Studentpolitisk toppmøte 6. november
Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, inviterte i starten av november
til studentpolitisk toppmøte i Oslo for å diskutere utveksling og arbeidslivsrelevans i
høyere utdanning. Her fikk jeg levert mange sentrale innspill basert på vår vedtatte
politikk og noe jeg håper har hatt stor innvirkning på prosessene videre om
stortingsmeldingene som skal baseres på samme tematikk som var tema for toppmøtet.

Semesterstart-nettverket
I starten av året opplevde vi utfordringer som det sittende styret i DebutUKA delte
oppfatningen av. Det var tydelig at kommunikasjonsutfordringene var store og var et
betydelig men fullstendig unødvendig hinder for å kunne motta de nye studentene på
best mulig måte.
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Det ble satt ned et nettverk bestående av Studentparlamentet, UiT, DebutUKA,
Samskipnaden og TSI. Det har hjulpet veldig på kommunikasjonen og har gjort mye for å
legge til rette for en god overtakelse for det nye styret i DebutUKA og jeg håper årets
fadderperiode blir best mulig. Det har kommet veldig mye gode tilbakemeldinger fra de
deltakende partene og jeg håper det videreføres.

Studentråd
Januar begynte vi med studentråd, et møteforum bestående av Tromsø kommune,
Samskipnaden, Studentparlamentet, TSI og Driv samt spesielt inviterte av tematiske
årsaker. Her har vi diskutert mange problemstillinger knyttet til Shot-undersøkelsen. Her
har særlig psykisk helse, ensomhet og studentøkonomi vært sentrale, håper forumet
videreføres etter valget i september uansett utfall.

Studentutvalgsmøter
I januar begynte vi med møter for alle studentutvalgene, disse møtene har gått veldig
fint for seg dette semesteret og vi har diskutert mange spennende problemstillinger,
som godtgjørelsen, vedtekter og synlighet. Tilbakemeldingen har vært at forumet har
vært godt mottatt og virket engasjerende for studentutvalgene. Det er store forskjeller
mellom utvalgene og de lærer mye av hverandre. Det bør absolutt videreføres, her er
tidlig oppstart av møterekken sentralt.

Valg til Studentparlamentet
Arbeidsutvalget har i stor grad forsøkt å ta en nøytral tilnærming til valget, mye av det
politiske drives av listene men det ble lagt en betydelig innsats i å øke valgdeltakelsen. Jeg
har selv stått på stand på nøytralt vis med studentutvalgene, som bidro eksemplarisk og
sanket stemmer fra studenter, uansett liste. Det var veldig givende og en praksis jeg håper
drives videre.
Resultatet for valgdeltakelsen var dessverre ikke så godt som jeg hadde håpet men
fremveksten av Grønn liste er absolutt positivt og et økende politisk mangfold tror jeg vil
være høyst positivt for engasjementet blant UiT-studentene.

Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon
Det har gått mye arbeid inn i å kunne representere engasjementet i UiT på best mulig
måte i møte med resten av student-Norge. Det ble lagt mye tid i å forberede seg til
landsmøtet i ukene før landsmøtet i starten av april. Jeg er under inntrykket av at SP-UiT
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ansees som en sterk og tydelig stemme for studentene i nord. Noe jeg håper fortsetter i
året som kommer.

Nestleder
Innledning
Min periode har bestått av en rekke forskjellige aktiviteter og oppgaver, som nestleder og
velferdsansvarlig har jeg vært innom mye. Velferd er et stort område som dekker det
meste fra psykisk og fysisk helse, til studentboliger og foreninger og organisasjoner.

Velferd
SHoT 2018
Denne høsten kom resultatene fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT).
Det var slående tall som viste hvordan våre studenter har det. Rundt disse resultatene
har jeg jobbet sammen med leder, Samskipnaden og Studentrådgivninga der vi leste og
tolket tallene, og uttalte oss i media. SHoT gjennomføres hvert fjerde år, og da ble det
naturlig viet mye tid og fokus til disse resultatene. En god del arbeid i senere tid har støttet
seg på SHoT-tallene.

Fordeling av semesteravgift
Som velferdsansvarlig har jeg ledet komite for fordeling av semesteravgift. Det har vært
omfattende og krevende prosesser å vurdere alle de gode søknadene fra de mange
studentforeningene- og organisasjonene. Sammen har komiteen gjennomført en
høstfordeling og vårfordeling, samt arrangementsstøtte og oppstartstøtte. Vårt gode og
grundige arbeid kom klart frem på parlamentsmøtene, da det kom usedvanlig lite
endringsforslag. Komiteen har jobbet sammen som et team, og jeg er stolt over deres
innsats og vurderinger, med alt det arbeidet som er nedlagt.
Studentparlamentet har i denne perioden vedtatt å øke semesteravgiften fra kr 550, til
620, etter initiativ fra Samskipnaden. Økningen brukes blant annet til å finansiere en ny
studentrådgiver. I tillegg går økningen til å finansiere «Studentliv», som er et nytt prosjekt
hos Samskipnaden. Studentliv skal legge til rette for aktive studiemiljø, slik at alle
studenter kan finne seg til rette ved universitetet. Det er også en stor seier for studentene
at kr 1 000 000 er øremerket til fordeling av semesteravgift til studentforeninger- og
organisasjoner.

Røde Kors besøkshunder
For meg har et av de viktigste prosjektene å følge opp, uten tvil vært Røde Kors
besøkshunder. Dette er et uvurderlig samarbeid som var viktig for meg å videreføre. Røde
Kors tilbyr sine tjenester helt gratis til våre studenter når de kommer på besøk i
eksamenstida. Studentene får mulighet til å kose med hund i 20 minutter, og på den tiden
får de glemme eksamensnerver og stress. Det er dessuten et fint tiltak mot ensomhet,
noe vi ser etter SHoT-resultatene er et økende problem blant UiT-studenter.
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Før jul fikk vi til tre hundegrupper for 15 studenter, og til våren åtte grupper for 40
studenter. Det var mer enn nok studenter som meldte sin interesse, men dessverre var
det ikke plass til alle. Den store etterspørselen kan tolkes dithen at dette tilbudet er det
sårt behov for, og desto viktigere er det for Studentparlamentet å sikre videreføring og
muligens utvidelse av tilbudet.

AnsvarsFull
AnsvarsFull-prosjektet fokuserer på at alkohol kan ha både positive og negative
konsekvenser. Derfor ønsker vi å fremme det positive og hindre de negative
konsekvensene. Prosjektet jobber også for at bruken av illegale rusmidler reduseres. Det
er særlig viktig med en god og ordentlig videreføring av prosjektet, siden det er
studentene selv som har eierskapet.
Ingrid Rabbe Larsen har gjort en enorm innsats som prosjektleder. Hun har et brennende
engasjement, noe som har resultert i at AnsvarsFull er velkjent for UiT-studentene. En
avgjørende faktor i forebyggingsarbeid er jevn og bred synlighet, da forebygging er noe
som skjer over tid. I løpet av perioden har en rekke ulike aktiviteter og kampanjer funnet
sted, og det har bidratt til å spre vårt ønske om å forebygge de negative konsekvensene
av rusmidler.
Jeg leder styringsgruppa for prosjektet, og ny praksis fra forleden år er at man sitter der i
to år. Målet med det er at ny og gammel velferdsansvarlig skal få en god overlapp, og
dermed sikre kontinuitet i styringsgruppa. For neste periode får jeg et overlappende år i
styringsgruppa til AnsvarsFull samtidig som ny velferdsansvarlig vil ta over den ledende
rollen.
Helsedirektoratet økte sin bevilgning til AnsvarsFull, for at prosjektet skal kunne utvikle
seg videre. Denne økningen i midler har spilt en stor rolle for mye av den jobben som er
gjort i perioden, og spesielt avgjørende er det for prosjektet, som er relativt ferskt (august
2017). Økningen gjorde at vi kunne opprette tre 20 %-stillinger, og disse tre
medarbeiderne ble ansatt i vinter. Det er Andreas fra campus Narvik, Marte fra Harstad,
og Skjalg fra Alta. De skal sette fokus på et inkluderende studentmiljø på sine campuser,
og hjelpe studentorganisasjoner med å arrangere flere alkoholfrie arrangementer. I
tillegg jobber de sammen med fadderstyrene ved UiT, for å komme med innspill til rusog alkoholfrie arrangementer under fadderukene.
Det har vært arrangert flere rusnettverk i perioden. Det er en møtearena for aktuelle
parter som jobber med rusforebygging. Vi har blant annet møtt med Tromsø kommune,
politiet, prosjekt Lykkepromille og Kompetansesenter Rus Nord-Norge.
Den 10. oktober var Verdensdagen for psykisk helse. I den forbindelse holdt vi stand
sammen med Studentrådgivninga utenfor Teorifagkantina, og med Legestudentenes
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Rusopplysning utenfor MH-kantina. Senere på kvelden hadde vi filmvisning av
Røverdatter på Driv, hvor også regissøren selv var tilstede.
Jeg har deltatt på to samlinger til Stand Against Drugs, som fant sted på Malta og i Italia.
Det er et rusforebyggende prosjekt som er finansiert med støtte fra Erasmus+. Det har
samarbeidspartnere fra en rekke ulike land i Europa – Italia, Malta, Norge, Romania,
Russland og Usbekistan. På de to samlingene har vi blant annet hatt kurs, presentasjoner,
gruppearbeid og workshops. Det har vært to veldig lærerike turer for meg, og det er
kunnskap jeg vil videreføre til neste velferdsansvarlig. En interessant lærdom fra
samlingene var at til tross for ulike land og kulturer, står vi ovenfor mange av de samme
utfordringene knyttet til rusmisbruk blant unge.
Etter gjentatte purringer fra studentene, kommer det endelig på plass fastlege på Kraft
sportssenter. Det er en kjempeseier for studentenes helse, og det er et tilbud vi har ventet
lenge på skal skje. Fra 1. januar 2020 kan studenter og andre komme til Kraft for legesjekk.
Det vil i tillegg utforskes mulighetene for studentpraksis og vaksinasjon for utveskling. Det
er ingen tvil om at helsesenteret Kraft har mange spennende muligheter til gode
studentrettede tiltak.

Studentliv
Som følge av økt semesteravgift, opprettet Samskipnaden sitt nye prosjekt «Studentliv».
Det er en kjempeflott satsning av Samskipnaden, siden deres tilbud for studentliv vil bli
enda mer målrettet.
I forrige periode arrangerte de StudExpo by night, som denne perioden ble endret og
forbedret til og fra nå av bli Studentlivkvelden. Våre medarrangører er Samskipnaden,
Driv og TSI. På dette nye arrangementet fikk studentene muligheten til å møte det store
mylderet av studentforeninger ved UiT, hvor de hadde stands og konkurranser på Driv.
Målet var å skape et møtested mellom studentforeninger og studenter, der man senker
terskelen for å ta kontakt. Vi arrangerte Studentlivkvelden to ganger, en gang på høsten
og en gang på vinteren. Det var godt oppmøte av nysgjerrige studenter, og mye aktivitet
rundt om i lokalet og på scenen hjalp for å skape liv. Jeg håper neste Arbeidsutvalg
fortsetter å arrangere slike spennende arrangementer, for det er til stor hjelp for
studentengasjement og et flott tiltak mot ensomhet.
Jeg deltok i en arbeidsgruppe fra Samskipnaden, for å opprette en foreningsoversikt på
deres

sider.

Hensikten

bak

var

å

styrke

synligheten

og

rekrutteringen

til

studentforeningene- og organisasjonene. I tillegg til at studentene enklere kunne få et
godt overblikk over UiTs tilbud omkring studentengasjement. Portalen ser veldig fin og
ryddig ut – jeg vil si det var en suksess!
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I vår arrangerte Studentparlamentet sammen med Samskipnaden Studentliv, Driv og
DebutUKA, et studentforeningsseminar for både nye og gamle studentforeninger- og
organisasjoner. Det var en kveld på Driv bestående av informasjon om de ulike
arrangørene, samt kursing med særlig fokus på studiestart og rekruttering. Alt i alt et
kjempegodt arrangement og tiltak for å øke synligheten til våre studentforeninger- og
organisasjoner.
Etter initiativ fra Ingrid i Ansvarsfull har jeg sammen med en rekke andre aktuelle parter,
sett på muligheten for å lage en Studentforeningsfestival til høsten. Det er en
kjempespennende idé, og jeg håper vi får landet prosjektet. Det vil kunne bli en veldig flott
rekrutteringsarena for studentengasjement, fint tiltak mot ensomhet, og øke
studentforeningers synlighet.
Allerede i høst begynte vi arbeidet med å reformere DebutUKA. Det har vært en
kjempespennende prosess, med mål å forebygge frafall fra studier ved UiT. Visjonen har
vært en mer samlet enhet for alle aktuelle parter, ved hele UiT og Tromsø. Det begynte
med en arbeidsgruppe for reformering av DebutUKA, og det utviklet seg til å bli et
Studiestartnettverk hvor blant annet Studentparlamentet, Samskipnaden, UiT, Driv, TSI og
flere møtes jevnlig for å planlegge en best mulig studiestart for både gamle og nye
studenter. Fokuset ligger spesielt på nye studenter. Det ligger naturlig for oss alle sammen
at de skal trives godt i sin studiehverdag på UiT. Jeg er svært spent på å se resultatet av
denne omfattende prosessen – jeg håper og tror virkelig at studiestart fra UiT vil bli
superbra!

Diverse
o Studentråd: I januar opprettet Tromsø kommune et studentråd, som vil
fungere som et rådgivende organ til kommunens virke. Vi har hatt jevn
møtevirksomhet, ett møte per måned siden januar. Vi så allerede tidlig at dette
var et møtefora som var svært gunstig for alle involverte parter. Jeg tror det vil
fortsette å være berikende for studentene, og jeg håper det vil videreføres
godt.
o Arbeidsgruppe for vurdering av styring, ledelse og medvirkning ved
institutt og sentre: Jeg var studentrepresentant i en arbeidsgruppe som
hadde i oppdrag å vurdere og gi tilrådinger til hvordan institutter og sentre kan
ivareta hensyn til styring, ledelse og medvirkning på gode måter. Gruppa besto
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 arbeidet med
en rapport som ble overlever universitetsstyret i løpet av november.
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o Samarbeidsavtale med Kondomeriet: Studentparlamentet inngikk en
samarbeidsavtale med Kondomeriet Tromsø, hvor hensikten vår var å sette
fokus på åpen og sunn seksuell helse. Vi arrangerte et toyparty i høst, noe som
for øvrig ble svært godt mottatt av studentene. Påmeldingene strømmet inn,
og vi møtte mange opp på arrangementet – der vi alle fikk god inspirasjon til
ting man kan fylle hverdagen sin med.
o U5-samlinger: Tradisjon tro er Studentparlamentet ved UiT en av fem
medlemmer i studentdemokrati-nettverket U5. De andre medlemmene er UiB,
UiO, NTNU og NMBU. På våre samlinger diskuterer og drøfter vi dagsaktuell
studentpolitikk, både lokal og nasjonal. Vi henter inspirasjon og innspill fra
hverandre, og det er en god møtearena for å ta lærdom fra andre
studentdemokratier.

REISEVIRKSOMHET
NÅR

HVOR

HVA

FINANSIERING

15. – 16.06

Oslo

U5-samling

SP

03. – 05.08

Jessheim

NSO avspark

NSO

01. – 03.10

Brüssel, Belgia

U5-samling

NSO/SP

26. – 28.10

Oslo

NSO høstkonferanse

NSO

24. – 29.11

Gozo, Malta

Stand Against Drugs

Erasmus+

12. – 14.12

Trondheim

U5-samling

SP

20. – 26.01

Mezzano, Italia

Stand Against Drugs

Erasmus+/SP

16. – 17.03

Oslo

NSO formøte

NSO

04. – 07.04

Oslo

NSO landsmøte

NSO

25. – 27.06

Oslo

U5-samling

SP

Avsluttende refleksjon
Jeg ønsker å takke dere for den tilliten dere har vist meg.
Gjennom mitt arbeid har jeg fått oppleve så utrolig mye – ting som jeg aldri kunne klart å
gjette på engang. Det har helt klart vært en lærerik og betydningsfull periode for meg. Jeg
kan på mange måter si den har vært avgjørende for min vei videre. Merk mine ord, jeg er
ikke ferdig med studentpolitikken riktig enda!

Utdannings- og forskningsansvarlig
Innledning
«Mine meninger har nok endret seg over tid, men ikke det faktum at jeg har rett» - Kåre Willoch
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Dette året har vært veldig spennende. Det er en sann glede å ha innehatt vervet som
arbeidsutvalgsmedlem

med

ansvar

for

utdanning,

forskning,

læringsmiljø

og

digitalisering. Det er ikke til å legge under en stol at dette har bydd på utfordringer. Blant
annet krever mange av ansvarsområdene meget faglig, og av og til vitenskapelig
kunnskap.
Jeg har dette året fått reist mellom tre av de fire campusene. Jeg har flere ganger besøkt
Harstad, som har vært mitt ansvarscampus, og jeg har besøkt campus Narvik i forbindelse
med studentvalget. Utenom det har min reisevirksomhet vært lik null. Som en sosiolog en
gang sa i 2011: «jeg er ikke noe moderne menneske, jeg er en grønnsak. Når jeg først slår røtter,
blir jeg et sted».
Jeg har jobbet mye med å følge de forskjellige prosjektene i de forskjellige rådene og
utvalgene, og komme med innspill på vegne av Studentparlamentet.
Mye av tiden min har blitt brukt til å følge opp kontorarbeidet sammen med de andre
medlemmene i arbeidsutvalget. Jeg har fungert som en «alt-mulig-kvinne», og bistått med
det som har vært nødvendig når det har vært ting utenfor mine ansvarsområder.
Jeg vil takke for tilliten til å inneha dette vervet, og ønsker Studentparlamentet lykke til i
kommende periode.

Utdanning
I strategisk utdanningsutvalg har det vært mye snakk om internasjonalisering. En
problemstilling UiT står ovenfor i dag er at få norske studenter velger å dra på utveksling
til et annet land, samtidig som det er stor etterspørsel om å komme til Norge. Dette
anbefaler jeg også det neste arbeidsutvalget å jobbe med i kommende periode. Jeg har
arbeidet med å finne studentrepresentanter til forskjellige råd og utvalg, blant annet
programkomiteen for Fyrtårnskonferansen 2019. Vi har diskutert utfordringer og
erfaringer

rundt

universitetspedagogikk,

gjennomgått

studieporteføljen

og

satt

innovasjon og entreprenørskap på dagsorden. Ellers har arbeidet i strategisk
utdanningsutvalg dreid seg om hvordan utdanningstilbudet skal bli bedre. Det har vært
et spennende arbeid å være med på.
Jeg har deltatt på en konferanse i regi av First Year Experience, der tema var
mentorordninger. Mentorordning handler om at studentene skal kunne ha noen å
forholde seg til når de starter å studere. Da får studentene tildelt personer som skal hjelpe
de med å komme i gang med arbeidet som student. Det er ulik praksis på dette blant
universitetene i Norge, og UiT har tatt en veldig tydelig og ledende rolle i dette arbeidet.
UiT hadde mange gode eksempler å komme med som innspill til de andre.
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Førstesemestersamtaler, som har vært en fanesak for Studentparlamentet, er et viktig
innspill i dette arbeidet og noe vi har jobbet hardt med.
I høst ble det arrangert en konferanse med navn «Rom for aktive studenter». Dette har
vært et stort prosjekt i høst, og det var over 150 deltakere på konferansen. Dette er et
område der UiT har tatt en ledende rolle, og dette vil forhåpentligvis være på dagsorden
framover. Aktive læringsrom handler om at studenter skal kunne ta en aktiv del i sin
læring. Forelesninger der studentene sitter skulder mot skulder i et auditorium og lytter
til en foreleser er noe man ønsker å bytte ut. Det gir større læringsutbytte ved at
studentene jobber aktivt med pensum, der underviser har en veiledende rolle. Et stort
prosjekt framover kan være å tilpasse rommene til dette. Det vil kreve at rommene blir
bedre utformet og mer digitale. Aktive og digitaliserte læringsrom er i vinden i Europa, og
vil også være gjeldende for UiT – Norges arktiske universitet.
Meritteringsprosjektet har fått en ny studentrepresentant som har bidratt i arbeidet med
å gi merittert status til flere undervisere. Dette er et viktig prosjekt som har pågått i flere
år, der undervisere kan søke om høyere status og mer lønn. Det som en belønning for at
de leverer kvalitativt god undervisning til studentene.

Læringsmiljø
I løpet av min periode har jeg deltatt på en rekke møter med Læringsmiljøutvalget (LMU).
Vi har avholdt møter i Tromsø, Harstad og Alta. Der har vi også fått innspill fra campusting.
Gjennomgående for møtene har det vært et fokus på å finne ut av hva studentene mener
og hva studentene har behov for. Dette er veldig bra!
Vi har jobbet med mandat for utarbeidelse av ny handlingsplan for tilrettelegging og
tilgjengelighet. At universitetet er tilgjengelig for alle er en viktig forutsetning for at vi skal
kunne ha et inkluderende studentmiljø. Dette vil være et stort prosjekt framover for en
arbeidsgruppe som skal legge planen for
Strømming av forelesninger har vært et tema, og har vært vanskelig å komme videre med
dette. Studentparlamentet mener strømming og podcast av forelesninger er et godt for
studentene. Dette gjør at studentene lettere kan legge opp sin studiehverdag slik som de
vil. Vi vet at studenter er alle unike. Noen har barn, noen sliter med psykiske lidelser, og
noen har liv som gjør det vanskelig å møte fysisk opp på universitetet. Det er vår oppgave
som studentpolitikere å legge til rette for at de skal ta utdanning på den måten som er
best for dem. Likevel har vi blitt møtt med motbør. Sett bort fra personvernhensyn, er ett
av hovedargumentene mot strømming av forelesninger at læringsmiljøet kan bli svekket.
Man er bekymret for at det vil føre til at flere studenter velger å være hjemme, og ikke i
felleskapet med andre studenter på campuset deres. Vi vet at eg godt læringsmiljø
avhenger av at alle bidrar. Hvis en forelesningssal er delvis tomt vil det påvirke de
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studentene som lærer best i felleskap med andre. Samt vil foreleser gå fra å forelese
mange studenter til få. Dette er konsekvenser vi må ta innover oss, og ta med når det
arbeides videre med dette.
Vi har også hatt flere runder der SHoT-undersøkelsen 2018 og Studiebarometeret var
tema. Dette er viktige undersøkelse som forteller mye om hvordan studentenes helse og
trivsel er. Læringsmiljøutvalget har hatt et stort fokus på å tilrettelegge best mulig for at
studentene skal trives med tilværelsen som student. De skal oppleve at de mestrer
studenthverdagen, og at de føler seg inkludert i studentlivet.
Retningslinjene for håndtering av varsler om mobbing og/eller trakassering mellom
studenter er også vedtatt og gjeldende.

Forskning
Forskningsdelen av mitt ansvarsområde har jeg i stor grad utøvd ved å delta på møter i
strategisk forskningsutvalg. Gjennomgående tema for året er at man ønsker å legge til
rette for et spirende og inspirerende forskningsmiljø. Alle har en felles interesse av at
forskningsmiljøet ved UiT er bra. I den forbindelse har det blant annet blitt delt ut en del
strategiske midler i løpet av perioden.
En av de store sakene som har vært aktuelle i år har vært Open Science. Open Science
handler om at forskning som gjøres i forbindelse med universitetet skal være tilgjengelig
for de som måtte behøve det. Åpen publisering av vitenskap har brakt store debatter i
universitetssektoren. Studentparlamentet sa i oktober 2018 at dette er noe vi ønsker. Vi
vedtok at Open Science er et gode som burde realiseres, og at masteroppgaver ikke skal
unntas offentligheten, med mindre det er en god grunn for det. En slik grunn kan for
eksempel være hensyn til personvern, og personvernet må vi respektere. Ett
grunnleggende prinsipp Studentparlamentet la til grunne er at åpenhet og tillit fører til
vitenskapelig vekst i sektoren.

Digitalisering
Digitalisering har gjennom min periode vært min hovedsatsning.
Studentparlamentet har hatt månedlige fellesmøter med IT- avdelingen. Dette er et forum
vi har benyttet oss av aktivt, og fått mye utbytte for. Her har vi kunne løfte
problemstillinger og finne gode løsninger sammen. Jeg vil anbefale det neste
arbeidsutvalget på det varmeste å nytte godt av disse møtene.
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Digitaliseringsdagene ble arrangert i april. Dette var en konferanse med rundt 150
deltakere som handler om hvordan universitetssektoren skal bli mer digital i framtiden.
På denne konferansen holdt jeg et innlegg på vegne av Studentparlamentet der jeg
snakket om at denne generasjonen er digitalt innfødt, og at vi derfor stiller andre
forventninger til digitaliseringen ved universitetet. Jeg fikk også delta i en paneldebatt der
jeg snakket som student.
DigU - et styre som fatter beslutninger på vegne av digitalisering. Blant annet skal ITavdelingen få fra 7 seksjoner til 3 seksjoner i en omorganiseringsprosess. Et viktig fokus
for DigU er å omstille til et mer digitalt universitet med enkle og sikre tjenester for
studenter og ansatte.
Som ansvarlig for digitalisering har jeg hatt ansvar for at Studentparlamentet blir hørt i de
forskjellige høringene som angår oss. Blant annet har IT-avdelingen fått et nytt veikart
med visjon for hvordan avdelingen skal arbeide med framtidens digitalisering. Noe av det
mest spennende med dette prosjektet er at UiT skal få digitale partnere. Dette er ansatte
som skal jobbe på bakkenivå, med studenter og ansatte, om digitalisering.
I løpet av min periode har vi fått vært vitne til ettervirkningene, resultatene og
tilbakemeldingene etter at Canvas er blitt benyttet som plattform. Dette er en god løsning
for universitetet og studentene.
IT avdelingen ønsker å gå fra vanlige forelesninger, og gjøre undervisningen og
forelesningen aktive. Målet er at studentene skal være en aktiv deltaker i sin læring. Videre
vil arbeidet handle om hvordan rommene kan tilrettelegges til aktiv læring.
«Si-ifra» knappen er et prosjekt vi satte i gang i starten av min periode, og er nå like om
hjørnet. Det vil vises en knapp på UiTs nettside der du kan melde ifra om ting som seksuell
trakassering, mobbing, ikke-fungerende teknisk utstyr, og mange andre tjenester som UiT
leverer. Dette vil samle all informasjon på ett sted, og gjøre at du kan melde ifra enklere
til UiT når noe er galt.
Det tilbys kurs til ansatte og undervisere. Her burde det neste au jobbe hardt. Bruke IT
avdelingen godt. Gjøre digital kompetanse obligatorisk å ha.
IT-avdelingens veikart 3.0 er et hovedmålbilde for hvordan avdelingen skal utvikle seg
videre. It-avdelingen ønsker å tilby moderne IT utstyr, og at dette skal levers på en god
måte. Kjernevirksomheten skal komme først, altså utdanning, forskning og formidling.
Studenter skal være involverte i dette. Tjenester skal kunne leveres hvor som helst og når
som helst, fordi studenter er studenter til forskjellige tidspunkt. Vi skal være så åpne som
mulig, men fortsatt ivareta informasjonssikkerhet. Det skal være større mulighet til å
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samarbeide med andre universiteter som har en annerledes kompetanse. ITA vil også bli
mer tilgjengelig på sky, og ikke fysisk. Så mye trådløst der det er mulig.
Innspillene fra Studentparlamentet til veikart 3.0. ble lagt merke til i ITA og DigU. Det er
ivaretatt at nettbaserte studenter er spesielt sårbare, og derfor trenger spesielt
oppmerksomhet i digitaliseringsprosessen. IT direktøren digget det nye prinsippet vårt
om studenter før ansatte, noe de ivaretok i prinsipp nummer to som sier at studenter skal
involveres i relevant tjenesteutvikling. Mange av de andre innspillene sendes til et
digitaliseringsråd og de strategiske utvalgene. Det skal legge føringer for hvordan retning
digitaliseringen skal ta.
Informasjonssikkerhet har blitt jobbet mye med. Er veldig relevant for studenter. Dette
arbeidet vil bli videreført. Hvordan skal informasjon behandles. Dette er også en av
problemstillingene med tanke på streaming og strømming av forelesninger. Mange
problemstillinger knyttet til dette. En del av argumentasjonen er at det gjelder foreleseres
og studenters informasjonssikkerhet.. Er satt inn skjermer og merking om at det gjøres
opptak. Har også blitt utlevert informasjon til de ansatte ved universitetet. Jeg vil anbefale
det neste arbeidsutvalget til å jobbe videre med informasjonssikkerhet, fordi også
studenter har ansvar for dette.

Internasjonalt ansvarlig

Da jeg for over et år siden meldte mitt kandidatur, skal jeg ærlig innrømme at jeg ikke
visste hva jeg nettopp hadde kastet meg ut i. Men for et år! Og for en læringskurve. Jeg
tar med meg mye lærdom fra alt jeg har fått tatt del i og gjennomslag jeg har jobbet for.
Det er også vært utfordringer og hendelser jeg skulle vært foruten, men som jeg allikevel
kom sterkere ut av. Tusen takk for tilliten studentparlamentet 18/19. Jeg håper jeg levde
opp til deres forventninger.

Zigmut Bauman

Internasjonalisering
Med den kommende stortingsmeldingen om internasjonal mobilitet, har det vært et
veldig

spennende

tema

å

jobbe

med.

Da

invitasjonen

til

innspill

fra

Kunnskapsdepartementet (KD) kom i oktober, var det viktig å få inn Studentparlamentets
politikk der det var mulig, og dette ble diskutert på blant annet Erasmusseminaret med
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en egen bolk til å gi innspill. Tilbakemeldingene går mye i det samme: oppfølging,
informasjon og at fagmiljøet må gjøre sin del. Selv har jeg oppsummert den beste måten
å få til utveksling er at prosessen må være forutsigbar og tilrettelagt så langt det går.
En måte jeg har jobbet med det på, er at nettsiden for utveksling er blitt mer brukervennlig
på flere måter. Nå er det en søkedatabase som gjør at du enkelt bare søker din utdanning
for å vite hva dine muligheter er. Hovedsiden er også oppdatert med enkel tilgang på
informasjon på hvordan søkeprosessen foregår, finansiering, krav og studenterfaringer.
Den er planlagt forbedret med ‘ofte stilte spørsmål’, slik at det ikke skal måtte være behov
å sende e-post til en utvekslingskoordinator om spørsmål som burde være tilgjengelig på
nettsiden til UiT. NTNU har en egen database med rapporter fra utveksling, som detaljert
kan svare på opplevelser fra utvekslingsopphold, med alt i fra det sosiale miljøet til
praktisk som å finne bolig. Denne databasen har UiT nå investert i. Jeg har etterspurt
hvordan databasen skal utvikles og håper neste som overtar min posisjon vil følge det
opp.
Jeg lagde en spørreundersøkelse i begynnelsen av høstsemesteret for å få et mer
kvalitativt perspektiv for hvorfor studenter velger å ikke dra. Det går igjen de samme
temaene om at man ikke har C i snitt, 4 i engelskkarakter fra videregående, ikke vil si ifra
seg bolig, kan ikke si opp jobben, sliter fysisk eller psykisk, dit man ønsker å reise finnes
ikke en avtale. Det er klart at man har en gruppe studenter som aldri vil dra på utveksling
uansett, men den største gruppen man nå må prøve å få med seg er de som er usikre. Og
der finnes en god del av de som trenger informasjon om mulighetene sine, oppfølging og
forutsigbarhet.
Jeg fikk igjen gi innspill på stortingsmeldingen da Kunnskapsdepartementet skulle komme
til UiT på besøk i april. Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø måtte melde
avbud i siste liten grunnet flystreik, men vi gjennomførte likevel et høringsmøte først med
studenter og deretter ansatte. Det kokte ned til noen grunnleggende spørsmål om hvorfor
man trenger internasjonal studentmobilitet, om klyngeutveksling er ønskelig og hva som
gjør UiT studentene forskjellig fra UiB som har langt høyere prosent på utveksling.
I november ble jeg også valgt ut til å være med direktoratet for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) til Rouen i Frankrike, i forbindelse med et
jubileum mellom fransk-norsk samarbeid og muligheten til å være med å påvirke Erasmus
sin nye strategi for 2021 – 2027. Hovedtemaene gikk på at det må bli enklere å ha
praksisopphold i utlandet, hvordan bryte ned negative assosiasjoner med språkbarrierer
og et mål om å gjøre Erasmusavtalene papirløse. På vegne av utvekslingskoordinatorer
og fagmiljøet har papirarbeidet som ligger i det å søke midler til prosjekter vært så
innviklet at man ikke skal se bort ifra at noen lar være på grunn av det. Kompliserte
søkeprosesser som fagmiljøet ikke vil ta del i, er det dessverre studentene som kan kjenne
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konsekvensen på, ved at man rett og slett ikke har mange muligheter for hvor man kan
reise og mister muligheten for å bli tildelt Erasmusstipend.
Når det gjelder internasjonale studenter på UiT, har man et tettere ansvar for å følge opp
International Students Union (ISU) og at de kan organisere seg. Der har både jeg og AU
vært tilgjengelig til å bistå der det etterspørres. Jeg hadde tidlig på høsten møte med
avtroppende nestleder ved ISU i Tromsø som sa det var ønskelig om med tilgang på
informasjon om kultur her i nord. I den forbindelse har jeg jobbet mye med å få til en
heldagskonferanse om samisk, kvensk og norsk kultur for internasjonale studenter.
Programmet var snekret og finansiering sikret, men da datoen nærmet seg ble ikke
konferansen etter hvordan vi så for oss at den skulle være, samt at man må være flere
som er på med å arrangere en så stor konferanse. Dermed ble den flyttet til DebutUka,
slik at man har et arrangement som treffer både internasjonale studenter og UiTstudenter, og bruker det til en plattform for nettverking og lære om kultur fra hverandre.
I tillegg er man sikret å unngå at studentene ikke kan delta på grunn av eksamen. Nå er
datoen satt til lørdag 26. august og jeg må nå dessverre gi over stafettpinnen til
nestemann som tar over internasjonalisering, selv om jeg gjerne skulle vært med på å
oppleve resultatet fra så mye arbeid.
Jeg tok også del i studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) sin
vintersamling og som delegat på årsmøte. Der
kom jeg med et innspill med fokus på hvordan
lokallag kan fungere med en flercampusmodell,
ettersom det finnes engasjerte på flere av våre
campuser,

spesielt

utvekslingsstudenter

i

Narvik, men ikke så mange studenter at det kan
stiftes lokallag som vedvarer over tid. Jeg ble
også valgt inn i SAIH sitt landsråd som
representant for høyeste studentorgan ved
universitet og høyskoler i perioden 19/20.
På NSO sitt landsmøte fikk jeg også vedtatt en
resolusjon

som

handlet

om

språkstipend

som

du

kan

lese

mer

om

her:

https://www.student.no/content/uploads/2019/04/Resolusjon-krav-omspr%C3%A5kstipend-til-forberende-spr%C3%A5kkurs-for-alle-utvekslingsstudenter.pdf

Karriere & arbeidsliv
Dette punktet er viktig for studentdemokratiet å følge opp, for det er dette som skal sikre
at utdanningene vi har er relevante da vi en gang er ferdig med studiene. Det som har tatt
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mest av min tid er utarbeiding av rapporten om utdanningssamarbeid ved UiT, som skulle
kartlegge samarbeid mellom institusjonen, næringslivet og studentene. Resultatet av
rapporten blir lagt frem i universitetsstyret i juni, hvor det er en rekke tiltak på vegne av
studentene som skal gjøre overgangen fra livet som student til arbeidstaker så enkel som
mulig. I tillegg er man avhengig av innspill fra næringslivet, både i offentlig og privat sektor,
om hva utdanningene skal inneholde for at studentene får den kompetansen som blir
etterspurt. Jeg var med i en del utvalgsmøter hvor ulike personer og aktører ble invitert til
å legge frem sitt perspektiv, og jeg tok intervjurunder med reiselivsaktører her i nord. I
desember arrangerte jeg workshop for studenter i studentutvalgene til å komme å dele
sitt synspunkt på praksis, hva det kan være og hvordan det skal gjennomføres.
Jeg har også lagt vekt på et realistisk bilde av sin egen utdanning og hvilke
karrieremuligheter som finnes. Det er ingen som tjener på at studenten blir lovet gull og
grønne skoger med en bachelor i et fag hvis ikke det finnes noe å gjøre med det etterpå.
Det største tiltaket blir derimot å få opprettet en koblingsportal i regi av UiT, som er laget
for studentene, næringsliv og fagmiljø. Den plattformen kan studentene ‘selge’ seg selv
og ta kontakt med potensielle arbeidsgivere - til å skrive oppgaver, ha prosjektarbeid,
praksis, bli forskningsassistent, søke sommerjobb osv. Det skal også være mulig å
kontakte fagmiljøene for større forskningsprosjekter der man trenger mer erfaren
kompetanse. Det må også være en kategori for finansiering av prosjekter og reisestøtte,
både av UiT eller andre legater. Portalen skal være for UiT studenter og vise til hvilke
relevante arbeidsmuligheter som finnes her oppe og at man kan se potensialet til
utviklingen av Nord-Norge, slik at man fortsetter å jobbe for at de 30% som forsvinner fra
nord etter utdanning, blir igjen.
Arbeidslivsdagen var planlagt og fastsatt da min periode startet, men jeg fikk muligheten
til å gi gode innspill til forbedring. Noe annerledes fra før av er at de har startet med å
legge arrangementet i studentkalenderes slik at det automatisk dukker opp når du sjekker
timeplanen. Ellers er det fortsatt noe å gå på for å få dagen helt undervisningsfri. Min
opplevelse av næringslivsdagen er noe SKA kan ta inspirasjon fra. Nå skal det nevnes at
SKA har blitt fordelt til ulike faggrupper under avdeling for, forskning, utdanning og
formidling (FUF) i forbindelse med strukturendringen i ADM2020. Narvik har gjort store
steg når det gjelder å bruke næringslivsdagen som et varemerke med god synlighet. Peter
F. Hjort seminaret har blitt mer lavterskel for studentene å delta i, med at søkeprosessen
er blitt sløyfet og studenter som deltar fra andre campus for dekket reisekostnader.
22. mai kom også invitasjon til ulike organer og utdanningsinstitusjoner til innspill for
stortingsmeldingen som gjelder arbeidslivsrelevans. Den vil ha en endelig frist på 14.
september. Jeg vil følge det opp så mye jeg kan ut perioden, slik at den som overtar
ansvarsområdet

står

sterkt

med

hvilke

innspill

man

må

prøve

å

få

inn.

Utdanningssamarbeidsrapporten vil definitivt være et godt utgangspunkt.
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Sosiale medier
Som ansvarlig for Instagramkontoen til Studentparlamentet har jeg prøvd å øke
engasjement og synlighet ved å oppdatere ofte om studentpolitikk og arbeidshverdagen.
Nylig ble navnet endre fra «studentuit» til «sp_uit», for at det ikke skulle forveksles med
uitstudent og det vil bli enklere å finne frem til. Facebook skulle bli brukt som en mer
formell kanal med viktig informasjon, mens man på Instagram skulle være med uformell
og at man kunne se hva som skjer bak sceneteppet. Engasjementet har økt, men kanalen
har ikke fungert optimalt etter hva vi ønsket fra starten av. Det har blant annet blitt
begrenset av godt nok utstyr og redigeringsprogrammer, siden det kan være tidskrevende
når bilder og videoer ikke er av god kvalitet. Videre er det ønsket at flere står som ansvarlig
for kanalen og at man oftere har strategimøter for hva slags materiale man skal fokusere
på, og lage en kalender med oversikt over poster. Den bør absolutt være prioritert i tiden
som kommer ettersom at SoMe er den nye måten å formidle på.

Innovasjon
Innovasjon er ikke et arbeidsområde som blir forankret hos et au-medlem, men et tema
som er gjennomgående på de fleste områdene AU tar for seg. Den siste perioden har
innovasjon, eller nyskapning som UiT liker å bruke, blitt mer og mer diskutert. Nå skal UiT
i gang med å lage egen strategi på nyskapning, noe som jeg tar del i løpet av juni gjennom
fokusgrupper. Helt siden en workshop som fant sted på UiT i desember arrangert av
HEInnovate i regi av europakommisjonen innser jeg at Studentparlamentet stiller for få
krav om hva vi ønsker av nyskaping i utdanningene, men er forståelig når vi ikke får lære
om gode måter å drive med nyskaping i utdanning og på institusjonen. Dette er et område
jeg mener er viktig å fokusere på den kommende perioden, og derfor skal jeg og en av de
nye medlemmene i AU dra på en konferanse som igjen arrangeres av HEInnovate med
200 deltakere fra andre land, der vi samles for å lære om god praksis av innovasjon i (og
etter) utdanning. Når vi vet hva som faktisk går an å ønske seg av ulike metoder, kan man
stille sterkere til å utarbeide det kommende arbeidsprogrammet.

Campus Narvik
Det siste året har jeg vært kontaktpersonen til campustinget i Narvik. Jeg har samarbeidet
godt med campustingleder Marius Stenersen, som innebærer å hjelpe og følge opp
utfordringer som ikke lar seg løse på campusnivå. Jeg hadde et besøk på høsten, hvor det
samtidig ble arrangert Næringslivsdagen med et godt gjennomført program. En slik
tilnærming som ble gjort der kunne man tatt inspirasjon av og bruke på andre campus
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også., som jeg har nevnt tidligere i rapporten. Vi planlegger overlapp mellom de som tar
over ansvaret, for å gi best mulig overgang til samarbeid som skjer på tvers, dette er en
utfordring som bare har en enkel løsning som fungerer best, men at man har kontinuerlig
dialog er viktig. De har fått gjennom mange gjennomslag som fortjener anerkjennelse, så
godt jobbet campustinget Narvik!

Diverse
o

Velferd: på vårsemesteret utarbeidet jeg et utkast for statutter for utdeling av priser
til studentforeninger. Dette skulle bidra til mer motivasjon og utvikling blant de som
allerede står for mye engasjement og bidrag i studentmiljøet. Det som stod tomt i
utkastet var hvilke priser studentparlamentet ønsket å inkludere, samt hvilke krav
disse prisene skulle ha. Utkastet har ikke blitt fulgt opp i ettertid siden de krevde at
studentorganisasjonene selv skal sette krav for prisene. Det er en langt mer
tidskrevende prosess, enn om studentparlamentet bare hadde tatt eierskap ved å
sette egne ønsker og krav til utdeling av priser. Et eksempel som var inkludert var
bærekraftsprisen, hvor et krav kunne være at studentforeningen må være i tråd med
å kjempe for å nå spesifikke bærekraftsmål. Utkastet er nokså utfylt, og håper
påtroppende AU fortsetter utarbeiding av dokumentet.

o

Strategisk utdanningsutvalg: Er et rådgivende organ for strategiske innspill for UiT. Vi
har fått med oss mye interessante saker, og vil spesielt nevne da ITA kom inn og
orienterte hvordan de nye GDPR vil påvirke instituttene for å tilrettelegge mer
personvern. Ved eksamen har du for eksempel krav på alt som er skrevet om din
oppgave, ettersom en eksamen ikke er anonym, men bare avidentifisert. Det gjelder
for eksempel når du krever en begrunnelse for en eksamen der sensor må sende alle
kommentarer gitt til oppgaven. Det er også brukt som er fora til å diskutere utveksling,
spesielt når tallene for utveksling blir frigjort så man kan ta en situasjonsanalyse om
hvordan man akkurat her og nå kan komme med tiltak til å øke utveksling.

o

Miljø: studentparlamentet vedtok i år en resolusjon om å gjøre studenthuset Driv
plastfritt. Det finnes ulike metoder å skulle gjøre det mest mulig miljøvennlig og i
dialog med driftsansvarlig og studenter har det kommet innspill med å bruke
hardplast (evt. bioplast) og bytte ut plastsugerør, samt innføre en panteordning slik at
man får ned koppsvinnet som per dags dato ligger på en prosent som er ønskelig å
redusere. Panteordningen går ut på at du får redusert pris for en enhet dersom du
leverer inn koppen din (den vanlige prisen på en vanlig enhet vil da stige). En slik
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panteordning vil bidra til at studentene blir med på å endre til miljøvennlige rutiner.
Arbeidet vil følges opp siste måned av perioden, hvor man må gjøre et overslag om
hvor mye tilskudd som må til for å gjøre en slik omveltning, samt får Mack på banen
til å være med på den miljøvennlige endringen studentparlamentet vil få til.

o

Studentutvalg: fra å sitte i studentutvalg selv, vet jeg hvor mye til hjelp det kan være å
lære om organisasjonen og forklaringer på økonomi osv. I tillegg står vi sammen i
utfordringen i å engasjere studenter, og da er det fint å få til en dialog sammen.
Gjennom møter i Super-SU får man en plass å diskutere hvordan studentutvalgene
kan fungere optimalt. Det er i regi studentparlamentet, men er kun veiledende for
studentutvalgene. Jeg samlet studentutvalgene først ved å ha en workshop i desember
om praksis og sørget etterpå for at initiativ til Super-SU møtene måtte starte opp igjen.
De har fungert greit, men håper noen som tar over kan sørge for en kontinuitet med
møtene samt promotere hverandres arrangementer på SoMe.

REISEVIRKSOMHET
NÅR
14. – 15. jun
20. – 21. sep
26. – 29. sep
23. – 24. okt

HVOR
Harstad
Harstad
Wien, Østerrike
Narvik

12. – 14. nov
25. – 28. nov
06. – 08. feb
14. feb.
22. – 24. feb
05. – 06. feb
16. – 17. feb
04. – 07. apr
25. – 27. apr
Tentativt
20. – 21. jun

Oslo
Rouen, Frankrike
Bergen
Trondheim
Oslo
Bergen
Oslo
Tønsberg
Oslo
Bucharest,
Romania

HVA
Utvalgsmøte: utdanningssamarbeid
Utvalgsmøte: utdanningssamarbeid
Demokratiseringskurs
Næringslivsdagen og møte med
campustingleder
Erasmusseminaret 2018
Erasmus+ til Erasmus 2021
Bærekraftskonferansen 2019
Besøk -innføring NTNU Bridge
SAIH vintersamling
Innspillsmøte, UH-loven
Formøte LMNSO
Landsmøte NSO
Årsmøte SAIH

FINANSIERING
(går av forrige periode)
SKA
ESU
SP

Supporting Innovation and
Entrepreneurship in and through Higher
Education” konferanse & overlapp

SP, tentativt NSO.

NSO
DIKU
SP
SKA
SAIH/SP
NSO
NSO
NSO
SAIH/SP
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Tusen takk
Avslutningsvis vil jeg takke de som har gjort perioden så
givende som den kunne vært, mine kjære kollegaer Tonje
Nilsen & Martine Tennholm, deres samarbeid under
perioden er noe jeg ikke hadde klart meg uten. Takk til
arbeidsutvalget 17/18, med en grundig overlapp som ga
meg

gode

forutsetninger

til

å

lykkes

i

mine

arbeidsområder! Felipe Fawcett Garcia, for å inkludere
meg i NSO og studentpolitikken nasjonalt som vedrører
internasjonalisering.

På UiT er det noen jeg vil takke ekstra for å virkelig brenne for studentmedvirkning:
Sigrid Ag & Astrid Brokke på SIS, som alltid entusiastisk tar imot mine innspill og krav for
å nå målene på vårt arbeidsprogram under internasjonalisering, og involverer meg i de
saker der studentene må inn på banen.
Mette Ravn Midtgard på SeFU for å ta meg under vingen og ha troen på meg i forbindelse
med

intense

intervjurunder

som

skulle

være

en

del

av

kartleggingen

i

utdanningssamarbeidsrapporten.
Ikke minst må jeg avslutte med igjen å takke
studentparlamentet

18/19

for

tilliten

til

denne

posisjonen. Mine dager som AU-medlem er over, men
jeg forsvinner ikke fra studentpolitikken. Jeg fortsetter i
SAIH sitt landsråd som representant for høyeste
studentorgan og som studentrepresentant i HSL
fakultetsstyret det neste året, samtidig som jeg skal
oppleve mye spennende under utvekslingsoppholdet
mitt i Sør-Korea.
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SAK 72 - 1819 Sommerfullmakt
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 29.05.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Da det ikke avholdes noen studentparlamentsmøter i sommerferien, er det nødvendig at
parlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å i denne perioden foreta eventuelle beslutninger
som normalt sett skulle vært sanksjonert av studentparlamentet.
Sommerfullmakten er ikke som å forstå som en blankofullmakt til arbeidsutvalget, men snarere
som en bemyndigelse til bruk ved særskilt behov.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å foreta nødvendige vedtak og økonomiske
disposisjoner f.o.m dagens dato t.o.m. datoen for første studentparlamentsmøte høsten 2019.
Eventuelle vedtak eller økonomiske disposisjoner gjort på bakgrunn av denne fullmakten skal
redegjøres for på førstkommende studentparlamentsmøte.
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SAK 73-1819 Tildeling av kontorplasser i studentgangen
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 29.05.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I henhold til Reglement for kontortildeling i Studentgangen skal Studentparlamentet lyse ut
kontorene til en tildeling annethvert år. Arbeidsutvalget lyste ut kontorene med frist 1. april.
Arbeidsutvalget har innstilt på søknadene i henhold til reglementet. Grunnet høyt arbeidspress
og et ønske om å gjøre en grundig behandling av søknadene, besluttet AU å utsette
behandlingen av kontorfordelingen til 29. mai. Søkere ble opplyst om dette. Det var i år mange
søknader om kontor og vi har gjort vårt ytterste etter å tilpasse ønskene så langt det lar seg gjøre.
Vi har hatt et mål om at alle skal være tilfreds og få en kontor- eller lagringsplass som passer
deres behov. Selv mener vi at vi har innstilt på en løsningen som ga nesten alle kontorplass. Vi
ønsker at studenthallen skal være en plass med høy aktivitet og åpne dører.
Søknaden fra International Students Union (ISU) kom etter fristen. Dette skyldtes at de kun har
fått informasjon på norsk, og AU har derfor behandlet søknaden på lik linje med de andre.
Ved behandling av søknaden til Høyres studenter erklærte Tonje Nilsen seg inhabil. Ved
behandling av søknaden til SSDN erklærte Marie Sivertsen seg inhabil.
Vedlegg:
- Arbeidsutvalgets innstilling
- Kart over studentgangen

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet fordeler kontorer etter vedlagt innstilling.
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Vedlegg
HVEM

KONTOR BEGRUNNELSE

ISU

2.117

SSDN

2.118

FN‐Studentene

2.120

SAIH

2.120

Statsvitenskapelig 2.120
linjeforening

FIVH

2.122

Spire

2.122

Start UiT

2.122

International Students Union had a need for having
their own office space, and will be taking over the
Student Parliament’s office that was used by the
consultant. Even though their application was late, this
was because of language barriers and we don’t think it’s
fair if that impacts the application.
Samisk studentforening i Nord‐Norge er fornøyd med
kontoret de har hatt tross av at det er et av de minste
kontorene til lagring og møter. Ingen andre hadde
sterke ønsker om eget kontor og derfor innvilget AU det
samme kontoret.
This organization will share office with two others. The
Executive Committee had a review of which
organizations that have some common interests. Each
organization will get one wall for disposal.
Studentene og Akademikernes Internasjonale
Hjelpefond blir å dele kontor med to andre
studentorganisasjoner som AU har gjort en vurdering på
kan ligge i samme interessefelt. Kontoret blir delt opp
for tre stykker og disponerer dermed én vegg.
Statsvitenskapelig linjeforening blir å dele kontor med
to andre studentorganisasjoner som AU har gjort en
vurdering på kan ligge i samme interessefelt. Kontoret
blir delt opp for tre stykker og disponerer dermed én
vegg.
Fremtiden i våre hender blir å dele kontor med to andre
studentorganisasjoner, blant annet med Spire som
sendte fellessøknad. AU har gjort en vurdering på at
disse tre kan ligge i samme interessefelt. Kontoret blir
delt opp for tre stykker og disponerer dermed én vegg.
Spire blir å dele kontor med to andre
studentorganisasjoner, blant annet med FIVH som de
sendte fellessøknad med. AU har gjort en vurdering på
at disse tre kan ligge i samme interessefelt. Kontoret blir
delt opp for tre stykker og disponerer dermed én vegg.
Start UiT blir å dele kontor med to andre
studentorganisasjoner, som AU har gjort en vurdering
på kan ligge i samme interessefelt. Kontoret blir delt
opp for tre stykker og disponerer dermed én vegg.
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Nakama

2.124

IAESTE

2.124

Høyres studenter

2.132*

Midnattsolposten

2.136

Juristforbundet –
Student
CF Tromsø
Juristforeningen
ELSA Tromsø

2.137

StudentUka
DebutUka
Driv

2.138
2.138
2.138

2.137
2.137
2.137

Nakama, studentforeningen for japaninteresserte har i
hovedsak bruk for en god del oppbevaring for
aktivitetene de arrangerer. AU tolker søknaden som at
de ikke er avhengig av en større kontorplass.
The International Association for The Exchange Of
Students for Technical Experience har vært fornøyd med
sitt kontor som har mest behov i form av lagring, så AU
innstiller på at de kan beholde samme kontor.
*Høyres studenter får ikke innvilget kontor, men
innvilget lagringsplass til å oppbevare saker til
standvirksomhet o.l. i to år. Denne lagringsplassen kan
også være disponibel til andre partipolitiske
studentorganisasjoner i forbindelse med valgperioder,
som et tiltak å øke studentengasjement ved UiT. Høyres
studenter for dog innvilget lagringsplassen i to år.
Midnattsolposten er studentavisen ved UiT, som har
behov som tilsier at dette skal være en arbeidsplass
med blant annet god tilgang til IT‐utstyr, dermed har AU
innvilget et eget kontor til dem. Grunnen for at de har
fått et mindre kontor enn tidligere er etter AU sin
vurdering, andre studentforeningen som har et større
behov om større plass og må dele kontor med flere.
Disse fire studentorganisasjoner blir å dele ett kontor
etter eget ønske og fellessøknad. Tre av disse har delt
kontor fra før av. Ettersom foreningene også
samarbeider på tvers og legger opp arrangementer og
hyppig standvirksomhet anser vi det som nødvendig
med større plass for lagring.
Disse har sendt en fellessøknad etter å ha delt kontor
fra før av. Driv har vært fornøyd med plassen, men det
er viktig at både StudentUka og DebutUka også har en
base til helårsbruk og synlighet. DebutUka er styrket
gjennom året og dermed vurderer AU det slik at det er
behov for større plass gjennom kursing, rekruttering og
overlapp. Driv åpner også til oppbevaring av utstyr for
det som er Driv‐relatert, som eksempelvis innebærer en
del praktisk i driften av Café Bodega. Og i tillegg nevner
de å starte utlån av utstyr i regi av UiTV. Munins rike har
ikke vært til disposisjon for Driv og dermed bes det om å
tømme lagringsplassen for bøker fortløpende.
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Vedlegg
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SAK 74-1819 Behandling av klage til semesteravgiftsfordelingen
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 29.05.2019
Ansvarlig: Kontroll- og organisasjonskomiteen

Etter semesteravgiftsfordelingen ved parlamentsmøtet 26. april har kontroll- og
organisasjonskomiteen mottatt en klage fra Science Fiction og Fantasy foreningen Arctic Sector.
Klagen er kommet innen klagefristen.
Reglement for tildeling av støttemidler sier følgende om adgangen til å klage på vedtak:
§ 11. Klage
Vedtak gjort etter dette reglement kan påklages innen 30 dager etter at vedtaket har blitt bekjentgjort
for søkeren. Kontroll- og organisasjonskomiteen skal behandle og innstille på vedtak på klagen til
studentparlamentet. Eventuell klage behandles av Studentparlamentet på første ordinære møte etter
at klagen er fremmet. Tidligere vedtak fattet av Studentparlamentet kan omgjøres med 2/3 flertall
Vedlegg:
-

Klage fra Science Fiction og Fantasy Foreningen Arctic Sector (2. mai)

-

Kontroll – og organisasjonskomiteens tolkning før møtet 26. april

-

Kontroll- og organisasjonskomiteens innstilling på vedtak om klage

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet følger kontroll- og organisasjonskomiteens innstilling om at klagen avvises.
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Klage fra Science Fiction og Fantasy Foreningen Arctic Sector
på vedgående vedtak om driftsstøtte for 2019/2020
Vi søkte om 7000 kr i driftstøtte fra vårfordelingen men fikk 0 kr utdelt. Vi ser at ingen av de
andre som søkte har fått avvist søknaden. Vi har blitt klar over at dette er på grunn av
arrangement støtten som ble mottatt angående vår 20-års jubileum. Vi mener at dette er en
feiltolkning i §3 i Studentparlamentets reglement for tildeling av støttemidler. Ordlyden i
paragrafen som påpeker at man ikke skal motta støtte direkte eller indirekte for drift er for å
hindre at underorganisasjoner tilhørende store organisasjoner som samfunnet og TSI som
allerede mottar driftstøtte igjennom høstfordelingen skal unngå å utnytte semesteravgifts
støtte.

Små foreninger som er uavhengige av de større organisasjonene mottar kun støtte fra
vårfordelingen. Arrangementsstøtte kan både de store underorganisasjonene og uavhengige
samt linjeforeningene søke på, dette er særskilte midler som går på et spesifikt arrangement
og går ikke på vanlig drift. Det å nekte en forening støtte på bakgrunn av mottatt arrangement
støtte vil hindre vår vanlige drift og vil ha en negativ konsekvens på vår forening. Regelen om
at en organisasjon ikke kan få driftsstøtte dersom den har fått arrangementsstøtte først, er en
helt ny tolkning. Ingen fortalte oss om en slik regel da vi fikk innvilget arrangementsstøtte.

Det er vanlig praksis at foreninger kan søke på arrangement støtte og driftsstøtte da de er
midler til forskjellige formål. Om det er meningen at dette skal bli vanlig tolkning over
bruken av arrangement støtte så vil ingen foreninger kunne drifte sånn som de gjør i dag. I
tillegg til at det potensielt vil det sette dårlig presedens for alle foreninger ved Universitet i
Tromsø.

Beslutningen som den er nå vil hemme oss i å kunne ekspandere vår drift i tillegg til å hindre
sosiale arrangement som kinoutflukter i tillegg til innkjøp av nytt materiale.
Med tanke på universitetets satsing på alkoholfrie arrangementer og styrking av det
psykososiale miljøet synes vi at det er merkelig at vår forening skal bli nektet støtte med tanke
på vårt arbeid for en alkoholfri arena for ensomme studenter.
Et annen punkt vi reagerer på er at informasjonen og sakspapirene til støttefordelingsmøte ble
sent ut til vår e-post dagen før påske 17. April, altså bare 2 virkedager før møtet 24. April.

Noe som gjorde at ingen i foreningen var klar over at vi ikke var innstilt til tildelt støtte og
derfor ikke var tilstede på møtet.

Vi har blitt fortalt at kontrollkomiteen tolket reglementet for tildeling av støttemidler
annerledes enn semesteravgiftskomiteen. På møtet overprøvde ingen overprøvde
kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen avgjorde tvilen som forelå om hvordan
reglement for tildeling av støttemidler skulle forestås, men likevel valgte Studentparlamentet
å ikke innvilge søknaden vår.

Vi ønsker derfor å få omgjort vedtaket og ønsker å opprettholde vår opprinnelige søknad på
7000 kr til drift.

Med vennlig hilsen
Økonomiansvarlig

Styremedlem

Ida Rabben Trælnes

Petter Johansen

Tolkning fra kontroll- og organisasjonskomiteen
Kontroll- og organisasjonskomiteen er forespurt å komme med en tolkning av § 3 i Reglement
for tildeling av støttemidler, særskilt om § 3 bokstav a pkt. 2.
For å ha best mulig fundament for vår tolkning har vi snakket med parter som hevder ulike
tolkninger. Vi har også oppsøkt tidligere medlemmer av kontroll- og organisasjonskomiteen,
organisasjonskonsulent og undersøkt tidligere praksis.

Ordlyden i § 3 bokstav a pkt 2 i reglementet lyder nokså klart at en forening er støtteberettiget
når den ikke mottar andre tilskudd fra semesteravgiftsmidlene. Likevel forutsettes det etter
komiteens mening i § 3 andre avsnitt at man kan få innvilget driftsstøtte og
arrangementsstøtte om hverandre. Begrunnelsen for dette er at støtten favner ulike formål støtte til drift av en forening treffer stort og smått, og knyttes til organisasjonens daglige
eksistens. Arrangementsstøtte er støtte man søker til fortløpende, og knytter seg til når en
forening ønsker å arrangere et konkret og avgrenset arrangement som ikke faller inn under
daglig drift - eksempelvis foredrag med pizzaservering til sine medlemmer.

Etter vårt syn er arrangementsstøtte i sin art mer lik valgkampstøtte enn f.eks. oppstartsmidler.
Begge støtteordningene skal støtte konkrete avgrensede prosjekter, som ikke dreier seg om
drift.
Reglementet presiserer i § 3 bokstav c siste avsnitt at valgkampstøtte ikke hindrer en
organisasjon i å få driftsstøtte. Det er etter vår forståelse rimelig at det bør være samme regler
for arrangementsstøtte.
Det er derfor vår tolkning at hjemmelen, § 3 bokstav a pkt 2, ikke utelukker muligheten til å
bevilge driftsstøtte selv om arrangementsstøtte er gitt.

I den konkrete saken medfører det at foreningen Arctic Sector etter vårt syn kan tildeles
driftsstøtte selv om den har fått arrangementsstøtte tidligere.
Det er likevel parlamentet som endelig tar avgjørelsen.

På vegne av kontroll- og organisasjonskomiteen,
Sylvia Lind
leder
24.04.19

Innstilling til vedtak på klagebehandling fra kontroll- og organisasjonsmiteen

Som følge av vedtak i sak om tildeling av semesteravgiftsmidler hvor foreningen Arctic
Sector ikke fikk innvilget driftsstøttemidler, har foreningen innsendt klage. Klagen tar for seg
to punkter.

For det første at tildelingskomiteen feiltolket reglementet. Til dette punktet viser komiteen til
vår tolkning den 24.04.19, se vedlagt dokument. Vår tolkning var at fordelingskomiteen
hadde feiltolket reglementet. Følgene av at denne tolkningen ikke ble overprøvd av
parlamentet er at de hadde anledning til å tildele Arctic Sector midler. Det er likevel klart at
parlamentet står fritt til å la være å tildele enhver forening midler ut fra det parlamentet finner
for godt.
Komiteen har ikke funnet andre feil ved behandlingen som taler for at vedtaket bør omgjøres.

For det andre pekes det i klagen på at sakspapirene ble utsendt 2 virkedager før møtet.
Komiteen finner det betenkelig at foreninger får så kort tid til å innrette seg etter
fordelingskomiteens innstilling. I Forretningsorden for Studentparlamentet er utsending av
sakspapirer regulert i § 2-1. Det gjelder her 7 dager, ikke virkedager. Utsendelsen var dermed
innen fristen.
Komiteen anser derfor ikke dette som grunn nok til å omgjøre vedtaket.

Komiteens innstilling til Studentparlamentet
Kontroll- og organisasjonskomiteen innstiller på at klagen avvises.

På vegne av komiteen
Sylvia Lind,
leder
22.05.19
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SAK 75-1819 Samarbeidsavtale med SMISO
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 29.05.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet har vært i kontakt med SMISO Troms (støttesenter mot incest og seksuelle
overgrep). De ønsker å inngå et formelt samarbeid med Studentparlamentet (se forslag fra
SMISO)
Utkast til foreløpig samarbeidsavtale mellom Studentparlamentet ved UiT og SMISO Troms
1.

Avtalen mellom SMISO og Studentparlamentet ved UiT er hovedsakelig knyttet til et
samarbeid om informasjon til studenter ved UiT i Tromsø om SMISOs helsetilbud

2.

Avtalen forplikter Studentparlamentet til å bistå i forbindelse med markedsføring og
synliggjøring av SMISOs ulike tilbud til studentene på sosiale medier, og i forbindelse
med annen informasjonsvirksomhet rettet mot studenter

3.

Avtalen innebærer et konkret samarbeid mellom partene knyttet til Verdensdagen for
forebygging av overgrep mot barn 19. november. Eksempelvis kan vi vi sammen med
for eksempel Studentrådgivningen, MSO med flere, ha et årlig arrangement og
markering av denne dagen, for studentene (på Campus).

4.

Avtalen gjelder i en bestemt tidsperiode/er varig uten noen bestemt sluttdato (kan
sies opp osv.), og evalueres og revideres underveis (viktig)

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet tar stilling til samarbeid med SMISO og kommer med eventuelle ønsker til
avtalen.
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SAK 76-1819 Resolusjon: Ja til private studentboliger
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 29.05.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Å huse studenter er en viktig, men vanskelig oppgave. Dette gjelder spesielt ved semesterstart. Vi
ser at flere og flere vil ønske å studere. For mange vil det være nødvendig å flytte til Tromsø. Når
flere hundre studenter ikke har bolig under semesterstart, er vi nødt til å finne bærekraftige
løsninger. Det er ønskelig at så mange studenter som mulig kommer flyttende til Tromsø, i håp
om at så mange som mulig vil bli værende i landsdelen.
Som en del av ett tredelt prosjekt kommer det en 12 etasjes blokk med 181 studenthybler på
Stakkevollan ved politistasjonen. Det er ikke Studentsamskipnaden som står for bygg og drift,
men private aktører.
Samskipnaden har stort sett hatt studentbolig-monopol. Det betyr at studentboliger har blitt
levert av Samskipnaden. Studentparlamentet mener studentboligmarkedet har godt av å bli
konkurranseutsatt. Sunn konkurranse presser kvaliteten på boligutbyggelsen opp, og prisene for
studentene ned.
At private aktører gjør tjenester som tidligere har vært gjort av det offentlige vet vi at skaper
debatt. Private aktører uten direkte tilknytning til universitetet er et flott substitutt til
Samskipnaden, og i dette tilfellet vil det bidra til at Tromsø kommune kan skryte av at de nå kan
huse enda flere mennesker i kommunen.
Hyblene vil være like de samskipnaden allerede tilbyr, og prisnivået vil være det samme.
Studentparlamentet ved UiT vil derfor heie på prosjektdelen om de nye studenthyblene, og
mener dette vil være et flott supplement til studentboligutbyggingen som er gjort av
Samskipnaden.
Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet vil:


Støtte utbyggelse av privateide studentboliger på Stakkevollvegen 11 i Tromsø.



At studentboligmarkedet skal være konkurranseutsatt.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget innstiller på at resolusjonen vedtas.
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SAK 77-1819 Resolusjon: Eksamensformer ved UiT – Norges arktiske
universitet om
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 29.05.2019
Ansvarlig: Cecilie Mathisen, Moderat liste

Hvert år går universitets 16 747 studenter opp til eksamener - en vurderingsprosess som skal
være avgjørende for hvilket kompetansegrunnlag studenten sitter med, og som skal danne
grunnlag for videre jobbsøking. Derfor mener studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske
universitet at det er på tide å se nærmere på hvordan denne prosessen gjennomføres.
Forskriften for eksamener ved UiT i kapittel VII, med henvisning til lov av 1. april 2005 nr.15 om
universiteter og høyskoler (uhl.), legger til grunn at studenter, uansett hvilken eksamensform har
rett på begrunnelse for karakterfastsettingen, jf. forskriftens § 45 og uhl. § 5-3. Det
bestemmelsene imidlertid ikke sier noe om er hvordan denne begrunnelsen skal gis.
Per dags dato skjer tilbakemelding for skriftlige eksamener over telefonsamtaler med sensor,
eller ved en kommentar samtidig som man får karakterfastsettelsen ved muntlig eksamener.
For å ivareta studenters klagerett i størst mulig grad er man avhengig av gode tilbakemeldinger
for vurderingene. Dette har også en preventiv effekt for klageinstansen da studenter med en god
begrunnelse med større sannsynlighet vil kunne godta karaktersettingen.
Dersom eksamener skal ha den type læringsfunksjon som er hensikten, mener
studentparlamentet at det er på høy tid å innføre skriftlige tilbakemeldinger ved skriftlige
eksamener.
Studentparlamentet ønsker i tillegg å innføre filming av muntlig eksamenen, eksamen i praktiske
ferdigheter, eller eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner. Dette er
eksamensformer hvor klage må fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt
kandidaten, jf. forskriftens § 45 tredje ledd. Dersom studenten ikke klager vil filmopptaket slettes
ved avsluttet eksamen, samtidig som et opptak sikrer en mulighet for vurdering av annen sensor.
Ved noen studieretninger er det lagt opp til gruppeeksamener. Dette er eksamener hvor
studentene enten får en individuell karakterfastsettelse, eller en samlet karakter for gruppen. Se
eksempelvis master i grunnskolelærerutdanning (5.-10. trinn). Parlamentet mener dette er en
dårlig ordning der studentenes vurdering er avhengig av hvordan gruppen samarbeider, og
hvordan alle bidrar. Sammensetningen av gruppen vil derfor være avgjørende for studentenes
prestasjoner, og ikke hvilken kompetanse i faget studenten sitter med. Det er ikke tvilsomt at i
slike typer yrker og studielinjer er samarbeid med medstudenter og gruppearbeid avgjørende,
men parlamentet mener at dette fint kan ivaretas med arbeidskrav gjennom utdanningsløpet.
Universitetet og studenthverdagen er avhengig av å være dynamisk for å tilpasse seg de
utfordringene som knytter seg til læring, relevans og ikke minst vurdering. Derfor ser
Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet det som en nødvendighet at
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universitetet, fakultetene og instituttene ser på hvordan de best mulig kan ivareta en rettmessig
vurdering av studentenes kunnskap. En vurdering som sikrer studentenes rettssikkerhet og
klagemulighet, men som også bidrar til relevant læring.
Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet vil:



At universitetet nedsetter et utvalg som skal se på gjennomføringen av eksamener og
eksamensformene ved UiT – Norges arktiske universitet
At utvalget skal ta opp problemstillinger knyttet til blant annet filming av muntlig
eksamener, skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige eksamener, avskaffelse av
gruppeeksamener, konsensusvurdering av normalverdifordeling osv.

Forslag til vedtak:
[Da resolusjonen kommer senere enn innkallingsfristen, foreligger det ingen innstilling fra
Arbeidsutvalget]
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