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Orientering Leder
Før jeg tiltrådte deltok jeg på overlapp på Sommarøy, personlig overlapp med tidligere leder over
to dager og overlapp med ledere og nestledere i «U5-nettverket». Jeg hadde et møte med PaulHenrik Remmer der vi fikk tilbud for studenter som ønsker rabattert langtidsopphold på hotell
mens de finner seg bolig i Tromsø. Jeg deltok på NSOs avspark for å bli kjent med
studentpolitikere i andre landsdeler.
Jeg har på vegne av Studentparlamentet kommentert vilkårlighet i opptak til enkelte studier ved
UiT i Nordlys og boligsituasjonen for nye studenter i Tromsø på radio. For øvrig gikk mye tid før
semesterstart til mer praktiske forberedelser på kontoret.
Etter semesterstart fikk jeg holde tale ved alle fire hovedcampus ved UiT. Hele AU har brukt en
del tid på å synliggjøre studentsaker i lokalvalgkampen – foreløpig uten hell.
Jeg har hatt møter med UiTs Priskomité, SMISO, arbeidsgruppe fra OsloMet, arbeidsgruppen for
Arbeidslivsdagen, studiestartnettverket, direktøren i Samskipnaden, prosjektgruppen Ansvarsfull,
IT-avdelingen og AU.
Spørsmål til orienteringen eller nærmere innhold kan rettes til leder@sp.uit.no eller muntlig på
parlamentsmøte.
Petter Rønning
Leder, Studentparlamentet
Alea iacta est.
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Orientering, nestleder
Kjære Studentparlamentet – UiT!
Då var vi endeleg i gong med den nye perioden, og eg har gleda meg stort til å ta på meg
verva som nestleiar, ansvarleg for utdanning, forsking, læringsmiljø og likestilling.
Eg starta i jobben 1. juli, i lag med Petter, men hadde 4 veker ferie frå då av, til eg starta på
kontoret i Tromsø den 29. juli. Det har vore ein spennande semesterstart, der vi har møtt
mange studentar, både nye og gamle.
Eg har deltatt på U5-samling i lag med Petter. Der møtte vi leiarar og nestleiarar frå UiB,
UiO, NTNU og NMBU. Veldig lærerikt og spennande å møte folk i same situasjon, som
jobbar med like utfordringar som oss.
På opningsdagen 12. august snakka eg litt for dei nye studentane på HSL-fakultetet om
Studentparlamentet. Det var veldig kjekt å helse til studentane, og når ein ser alle
studentane ein er vald for, då skjønnar eg for eit viktig verv eg har fått av dykk.
Vidare har eg vore på møter i samband med arbeidslivsdagen, IT-avdelinga og Studentrådet
(sistnemnde vart avlyst på grunn av manglande oppmøte).
Elles har eg arbeida med resten av AU om arbeidsprogrammet som vi skal behandle i dag.
Det har vore ein kjekk prosess, og eg ser fram til å høyre kva dykk som
studentrepresentantar tenkjer om det.
Eg ser fram til eit kjekt år med gode prioriteringar for studentane våre.

Solidarisk helsing frå Haakon!
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Orientering, velferdsansvarlig
Kjære Parlament!
Takk for sist! Det har vært en hektisk, men givende periode så langt i vervet. Jeg håper alle har
hatt en fin sommer og studiestart og er klare til en ny periode!
Jeg tiltrådte 05.08.19, men allerede fra slutten av perioden til det tidligere AU har jeg deltatt i flere
møter for innføring og overlapp, deriblant med Ansvarsfull og Samskipnaden. Jeg har også deltatt
på en konferanse med Marie i Bucharest, Romania om Innovasjon i høyere utdanning.
Vi hadde en veldig fin overlapp på Sommarøy hvor vi fikk en innføring i de ulike
ansvarsområdene, tidligere prosjekter og samarbeid.
Overlapp innovasjon med Marie i Bucharest
Den 20. - 21.juni deltok jeg og tidligere internasjonalt ansvarlig på "Supporting Innovation and
Entrepreneurship in and through Higher Education", en innovasjonskonferanse i Bucharest,
Romania.
Konferansen var i regi av HEInnovate (Higher Education Institution innovation), det Polytekniske
universitet i Bucharest, OECD og Romanian Presidency of the Council of the European Union.
Konferansen var en veldig fin overlapp for det nye ansvarsområdet Innovasjon. Første dag ble
innledet med en paneldebatt hvor det ble diskutert hvordan ulike institusjoner praktiserer
innovasjon. Videre ble det fremlagt HEInnovate kartleggingsrapport fra Romania, som så på
dagens situasjon samt. Tiltak for innovasjon og entreprenørskap. Det ble utført en kort
introduksjon av rapporten og en mer uformell paneldebatt. Under paneldebatten deltok bla.
Presidenten i European Student Union, Adam Gajek.
I del to av dagen av dagen var det workshops, til å starte med deltok jeg og Marie
"Entreeprenerual Teaching and Learning: preparing and supporting entrepreneurs". Vi ble inndelt
i grupper og presentert en problemstilling.
I andre bolke fikk jeg og Marie testet et nytt self-assessment verktøy ansatte selv kan utforme og
dele ut til sine studenter for å se progresjon og hvor fornøyde de er med hvordan innovasjon
implementeres i emnet. Programmet heter eValueComp og vår erfaring etter testing er veldig
positiv. Studentene får etter utføring av testen oversikt over resultatene. Vi så verktøyet som
veldig nyttig og ser det fint kan benyttes ved universitetet, da spesielt relevant ovenfor emner
knyttet til entreprenørskap og innovasjon på HHT, men også i andre emner. Programmet er også
gratis.
Dag to var mye oppsummering fra de ulike bolkene, det var satt av mye tid til studenter og det
ble holdt en egen paneldebatt bestående av unge studententreprenører.
Jeg tok med meg mye inspirasjon fra konferansen når jeg skrev arbeidsprogrammet for
innovasjonsdelen. Under konferansen fikk vi se alternative måter andre utdanningsinstitusjoner
velger å implementere innovasjon i ulike emner.
Studiestart
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For perioden august har det vært størst fokus på DebutUka, studiestart og første
parlamentsmøte. Jeg har gjort meg kjent med de ulike samarbeidene vi ønsker å fortsette for
perioden. Jeg har hatt flere møter med prosjektansvarlig for Ansvarsfull Ingrid. Vi har planlagt for
hvordan vi ønsker samarbeidet for den kommende perioden skal se ut, jeg har også vært med i
planlegging av rapporten som skal utføres med KoRus ang. studenters opplevelse av DebutUka
og hjulpet til under Amazing Race og Lysløypa for Ansvarsfull og Studentliv.
Jeg og Petter hadde møte med SMISO (Støttesenteret Mot incest og seksuelle overgrep) den
21.08.19. Vi opplevde møtet som utrolig godt.
Seksuell helse er viktig å rette fokus mot, men vi ønsker et samarbeid med mer informative
aktører, som vi anser SMS (SosialMedisinsk Senter) , MSO (Medisinernes seksualopplysning) og
SMISO å være.
SMISO ønsker å være en aktør studentene oppsøker når en står ovenfor tøffe utfordringer.
SMISO har også kommet med et utkast til en potensiell avtale AU stiller seg bak. Under møte fikk
vi også vite at SMISO, SMS og MSO har hatt tidligere samarbeid, som i grunn var et ønske fra vår
side når det kommer til arrangementer vi ønsker å holde på Campus.
Mye av tiden har også gått til priskomiteen som jeg og Petter har sittet i. Det var en del forarbeid,
men en veldig positiv opplevelse hvor vi fikk mye god innsikt. Møte holdt sted på
administrasjonsbygget den 13.08.19. AU har også hatt stand på StudExpo hvor vi fikk snakket
med mange nye og gamle studenter.

Ad limina apostolorum.
Velferds- og Innovasjonsansvarlig
Marthe Hestenes Håkonsen
+47 404 65 703
velferd@sp.uit.no
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Orientering, internasjonalt og miljøansvarlig
Ærede Parlament.
Takk for tilliten dere har vist meg og muligheten til å jobbe for dere. Som forventet er vervet
hektisk og krevende, men også gøy å jobbe med. Det er godt å komme i gang etter fin sommer og
så fort tiden går. Jeg gleder meg til å se politikken vi skal vedta her på Vollan og å bli bedre kjent
med alle i og rundt parlamentet. Mye av tiden fra 1. august har gått med til å sette seg inn i
arbeidet og møte de flotte menneskene rundt om på UiT som jeg skal jobbe med det kommende
året.
Internasjonalisering.
Den først saken jeg tok tak i var om en kulturkonferanse for internasjonalestudenter ved UiT med
tema om de forskjellige kulturene vi finner i Nord-Norge, nemlig Samisk, Kvensk og Nordnorsk
kultur. Det var først planlagt av min forgjenger Marie, men det ble utsatt fra 4. mai til 24. august.
En del av forberedelsene rundt hvem man kunne invitere var klart, men få var faktisk avtalt at
skulle komme. I slutten av sommerferien og perioden hvor folk kommer tilbake på jobb er det
vanskelig å få svar og det ble etter mye arbeid klart at det ikke var tid nok til å få det i havn til 24.
august. I tillegg vare 50% av finansieringen ikke klar. Dere vil finne et punkt i arbeidsprogrammet
for å kunne jobbe videre med dette prosjektet på et senere tidspunkt.
I sommer deltok jeg på SAIHs sommerleir Oslomarka. Det er en organisasjon jeg har sterke bånd
til og det var spennende å kunne delta med en ny rolle. Der ble jeg også kjent med internasjonalt
ansvarlige fra andre læresteder og NSO.
Ved åpningen den internasjonale debutuka var jeg invitert til å presentere Studentparlamentet.
Det var veldig spennende å få møte et auditorium 1 smekkfullt av internasjonale studenter. Siden
det har flere vært innom kontoret og har inntrykk av at debutuka deres har vært vellykket, selv
om det fortsatt er vanskelig for dem å bli kjent med norske studenter.
Digitalisering
Fra oppstart av har vi rukket å ha et møte med IT avdelingen (ITA). Der jobbes det mye med å
forberede den nye organiseringen av avdelingen og vi jobber videre med å finne plasser og
representanter til å tre inn i verv og utvalg når den er på plass. Fra over sommeren har ITA
lansert «Si fra knappen» på UiTs nettsider. Den skal videreutvikles og trenger markedsføring når
det blir litt mer klar.
NUAS forum 2019 ble arrangert på UiT 14. og 15. august med seminarer rundt digitalisering av
den nordiske UH-sektoren. Der deltok jeg og har hentet med meg mange spennende ideer rundt
digitale eksamensformer fra Finland, digitalisering av internasjonalt kontor og mye mer. En del av
hovedtalerne ble filmet og ligger tilgjengelig på nett, kom gjerne til meg om dere er interessert så
deler jeg det med dere.
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Miljø
Innenfor miljø har det ikke vært så mye å jobbe med utenom selve arbeidsprogrammet. Vi ble
invitert til å være en del av bærekraftsdagene i Tromsø, men det krasjet dessverre med helgen
vår her på Vollan. Jeg vil også nevne oppropet Anne Husebekk lanserte under Arendalsuka om
hvordan universitetene skal gå foran i klimakampen som kan være greit å få med seg.
Annet
Jeg vil også nevne at jeg har jobbet med å forberede standen vi hadde under arrangementet
«Amazing Race» som ligner en del på Lysløypa, men er fri for alkohol. Opplevde det som veldig
positivt å være en del av og håper det er tradisjon vi er med på starte. Deltok også på Studexpo
og fikk møte mange nye studenter. Til slutt har vi gjort litt for å være i media, jeg fikk Petters tale
fra åpningen av universitetet på trykk i Midnattsolposten og en sak til Nordlys som i skrivende
stund ikke er kommet på trykk.
For spørsmål, ta gjerne kontakt.
Med vennlig hilsen
Herman Siggerud
Ansvarlig for Internasjonalisering, Digitalisering, og Miljø.
E-post: hsi029@post.uit.no
Telefon: 98085660

24.08.19

SAK 12 - 1920 Orientering om sommerfullmakt
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Etter siste parlamentsmøte før sommeren fikk arbeidsutvalget fullmakt av Studentparlamentet til
å foreta politiske og økonomiske prioriteringer der det ble nødvendig før høstens første
parlamentsmøte.
Arbeidsutvalget har ikke benyttet seg av fullmakten, men har foretatt følgende disposisjoner ila
sommeren:
- Ester – Tromsøstudentenes kjemiforening ble tildelt kr 5.000 i oppstartsstøtte, etter
innstilling fra semesteravgiftskomiteen
- Grå liste ble tildelt kr 5.000 i oppstartsstøtte, etter innstilling fra
semesteravgiftskomiteen.
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SAK 13 - 1920 Arbeidsprogram
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsprogrammet legger føringer for hva Studentparlamentet og arbeidsutvalget skal jobbe
med denne perioden.
Se vedlegg for arbeidsutvalget (AU) sitt forslag til arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet vil bli
presentert av AU i møtet.

Vedlegg: Forslag til arbeidsprogram
Forslag til vedtak:
Arbeidsprogrammet vedtas slik det foreligger.
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Vedlegg
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Studentparlamentets arbeidsprogram
2019/2020
Velferd
Velferdsordninger kan være helt avgjørende for studentenes hverdag. Som ny student er en ofte i
en mer sårbar situasjon og det er viktig at en føler seg ivaretatt. Studentparlamentet ønsker at
overgangen fra å bo hjemme til å flytte for seg selv skal være godt tilrettelagt for, slik at
studentene kan bruke energien og tiden sin på det faglige, og ikke det økonomiske.


10

Arbeide for å bedre studentøkonomien, herunder jobbe tett opp mot NSO, men også
arbeide for opplysning rundt personlig økonomi for studenter.

11



Jobbe for studentpriser på kollektivtransport.

12



Videreføre samarbeidet med Ansvarsfull.

13



Videreføre samarbeidet med Røde Kors besøkshunder på de Campus der tilbudet er

14

ønsket.

15



Arbeide opp mot kommunene for goder ved melding av flytting til studentbyen.

16



Jobbe for gode og varierte tilbud i alle universitetskantiner.

17



Tilgjengeliggjøring sanitetsprodukter på Campus.

18



Jobbe for å bygge flere studentboliger og pusse opp de gamle. Støtte private aktører som

19

bygger boliger med førsterett for studenter.

20



Tiltak for å lette på boligstresset under semesterstart.

21



Jobbe for å utvide helsetilbudet ved Kraft.

22



Arbeide for at studenter i praksis ikke får merkostnader.

23



Innføre førstesemestersamtaler, alle studenter skal få tilbud om å få snakke med en

24

ansatt for å lettere sikre integrering faglig og sosialt, samt overgangen til studentlivet.
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25
26
27
28
29
30
31
32

Psykisk og seksuell helse
Studentenes psykiske helse er av stor betydning for Studentparlamentet. Studentenes psykiske
helse kan ofte være avgjørende for hvordan de kommende årene vil oppleves. For at en skal
kunne yte sitt beste både sosialt og faglig er det viktig at den psykiske helsen blir ivaretatt og at
Universitetet og Samskipnaden har de nødvendige tiltakene for å ta tak i studenten tidlig for å
forhindre frafall. Studentparlamentet ser også sammenhengen mellom den psykiske og seksuelle
helsen og mener det er viktig å rette fokus mot begge områder.
 Arbeide med å innføre flere inkluderende tiltak for studentene ved UiT.

33



Følge opp resultatene fra SHoT 2018 og innføre nødvendige tiltak.

34



Arbeide med studentrådgivningen på alle Campuser og sikre bedre opplysning.

35



Arbeide for sunn holdning blant studentene til karakterer.

36



Innføre tiltak for å sette større fokus på seksuell helse blant studentene.

37



Jobbe for en god samarbeidsavtale med SMISO.

38
39
40
41

Studentdemokrati og –engasjement
Studentengasjement er viktig for Studentparlamentet, universitetet og ikke minst studentene. For
å dyrke frem og ivareta engasjement er det viktig å fasilitere dialog med og mellom foreningene
og studentdemokratiene på fakultets- og instituttnivå.

42



Videreføre Super-SU og styrke samarbeidet med studentutvalgene.

43



Jobbe tett med studentforeningene.

44



Videreutvikle håndbok for studentforeninger.

45



Jobbe for at medlemmene i studentparlamentet samarbeider konstruktivt og saklig om
saker som gagner studentenes hverdag.

46
47



Videreutvikle retningslinjene for tillitsvalgte i studentdemokratiet.

48



Jobbe for å øke studentparlamentets synlighet blant studentene.

49



Jobbe for økt valgdeltakelse.
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50

Likestilling

51
52

Likestilling vil alltid vere eit viktig tema for studentar ved UiT - Norges arktiske universitet. Det
kjem til å bli lagt eit ekstra fokus på like moglegheiter for alle studentar, uansett bakgrunn.

53



Motarbeide diskriminering av alle formar.

54



Gi alle studentar ved UiT - Norges arktiske universitet lik moglegheit for å komme inn på
og gjennomføre studiar.

55
56



delta i.

57
58

Arbeide for at alle studentar skal få moglegheita til å komme til ordet i saker dei ønskjer å



Arbeide for at kvinner tar ordet i lik grad med menn på førelesningar og seminar ved

59

hjelp av haldningsarbeid og ved å føreslå ovanfor undervisarar at dei tel kven som tek

60

ordet.

61



Arbeide for eit godt debattklima mellom alle studentar.

62



Greie ut moglegheita for innføring av gratis hormonell prevensjon til studentar.

63



Innføre kjønnspoeng på studiar der kjønnsbalansen er så skeiv at det fører til reelle
problem på studiet eller i arbeidsstyrka.

64
65
66



Jobbe for at UiT skal vere universelt utforma og tilpassa til studentar med ulike behov,
med tanke på syn, hørsel, fysiske og psykiske funksjonsnedsettingar.
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Internasjonalisering
Internasjonalisering er et viktig området hvor UiT opplever mye press fra KD og studentene. Det
er en utmerket måte å utveksle ideer og se nye løsninger på utfordringer i samfunnet vårt.
Studenter på utveksling opplever en ny måte og sjanse til å utvikle seg selv på. I tillegg til å kunne
vise seg selvstendig og å ha relevant erfaring ovenfor arbeidsgivere. Parlamentet skal i denne
perioden fokusere på gode opplevelser hos våre utvekslendestudenter når UiT jobber mot målet
om 20% utveksling innen 2020.
DISSENS 1: Et mindretall i arbeidsutvalget bestående av Herman Siggerud ønsker å legge til følgende
punkt: I studieprogrammer der deler av pensum er på engelsk skal man legge til rette for et
«internasjonalt semester» hvor alle fag, inkludert eksamen, er på engelsk.


Alle studenter skal ha lik rett på informasjon og oppfølging om utveksling. Under dette

78

vedgår at alle utdanninger plikter å ha minst ett informasjonsmøte om mulighetene for

79

utveksling.

80



Jobbe for at alle studenter som er på utveksling får samme kvalitet på oppfølging og
veiledning fra UiT både før, under og etter utveksling.

81
82



Jobbe for et høyt, bredt, og kvalitetssikret utvekslingstilbud ved UiT.

83



Arbeide for flere utvekslingsavtaler etter studentenes preferanser, og øke antall
studieplasser ved de mest populære partneruniversitetene.

84
85



Videreføre arbeidet med en kulturkonferanse hvor utvekslingsstudenter ved UiT får
mulighet til å lære om norsk, samisk og kvensk kultur.

86
87



Jobbe for at utvekslingsstudentene lettere kan involvere seg i studentlivet rundt UiT.

88



Etablere et samarbeid med organisasjoner som jobber med internasjonalisering og
utveksling.

89
90



Arbeide for at UiT tilrettelegger for muligheten til å ta praksis i utlandet.

91



UiT skal være en del av «student and scholar at risk» ordningene.
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92
93
94
95
96
97
98
99

Utdanning
Kvalitet i høgare utdanning er viktig for å hindre fråfall, sørge for auka gjennomføring og betre
resultat. Då er det avgjerande at den enkelte student får tilstrekkeleg rettleiing frå sitt fagmiljø,
og at undervisarar og førelesarar har det rette grunnlaget for å legge til rette for læring hos
studentane. Arbeidsutvalet vil jobbe opp mot leiinga og relevante utval for å følge opp prosjekt
med hensikt å betre studentar sin studiekvardag. I tillegg vil vi:


Jobbe for midtvegsevaluering av kvart emne.

100



Sikre anonym sensur av alle skriftlege innleverte eksamensoppgåver.

101



Tilby varierte undervisningsformar, uavhengig av studie, og legge til rette for meir
seminarundervising/klasseromsundervising.

102
103



Jobbe for å etablere og vidareutvikle aktive læringsrom i fagmiljø som ikkje har eit slikt
tilbod frå før, òg på nett og i auditorium.

104
105



Legge til rette for varierte eksamensformar der det er mogleg.

106



Gi studentar betre tilgang på informasjon om tilrettelegging av eksamen.

107



Jobbe for at meir faglitteratur kan utgis i form av E-bøker.

108



Jobbe for at alle kompendier som er gratis skal vere tilgjengelege i digital form.

109



Grunngjeving på eksamen skal komme automatisk, etter definerte formkrav.

110



Legge inn grunngjeving og klagemoglegheiter som eigen funksjon på StudentWeb.

111



I større grad kvalitetssikre sensurordninga.

112



Tilby varierte formar av kvalitetssikre praksisplassar på studiar der det er relevant.

113



Jobbe for å starte eit prosjekt om merittering på digital kunnskap.

114



Følge opp prosjektet om pedagogisk merittering.

115



Følge opp prosjektet om fagleg mentorordning.

116



Jobbe for tilbod om lyd-/film-opptak av munnlege prøvar og eksamenar, og innføre
klagerett.

117
118



det.

119
120



Ha praksis i studieløpet for alle studentar, med særleg fokus på å opprette praksisemner i
disiplinfag (økonomi, samfunnsvitskap, språk, osv.) der ein per i dag ikkje tar praksis.

121
122

Betre promotere kurs i informasjonskompetanse (Ikomp) for alle studentar som ønsker



Innføre honours-program på UiT

123

DISSENS 2: Et mindretall i arbeidsutvalget bestående av Haakon Nybø og Herman Siggerud

124

ønsker å stryket punktet.
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125

DISSENS 3: Et mindretall i arbeidsutvalget bestående av Haakon Nybø ønsker å legge til

126

punktet Avskaffe ex.phil. som obligatorisk introduksjonskurs

127
128
129
130
131

Karriere og arbeidsliv:
Når alt kommer til alt er det viktigste for de aller fleste studenter å komme seg ut i jobb. Derfor er
det viktig at studenter forberedes på arbeidslivet og at det finnes møteplasser mellom studenter
og arbeidsgivere. I den sammenhengen står praksis og praktikantordninger helt sentralt.


Jobbe for at flere studenter kommer ut i praktikantordninger, vikariater og
praksisprogrammer.

132
133



Støtte kryssfaglig samarbeid mellom studieretningene ved UiT.

134



Styrke UiTs samarbeid med lokale og nasjonale bedrifter.

135



Opprette en markedsplass hvor bedrifter kan etterlyse oppgaver eller arbeidskraft fra
studentene ved UiT.

136
137



Øke muligheten for studenter ved UiT for å ha workshops med arbeidslivet

138



Utvide bruken av praksis innenfor relevante utdanninger.

139



Øke muligheten for å bruke gjesteforelesere fra nærings- og organisasjonslivet ved alle
campusene til UiT.

140
141



Jobbe for at det opprettes flere uformelle møteplasser mellom studenter og næringslivet.

142



Arbeide for at UiT tilrettelegger slik at undervisning ikke kommer i veien for deltagelse på

143

arbeidslivsdagen og forskningsdagene.
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144
145
146
147
148
149
150
151
152

Forsking
Forskinga som føregår på universitetet kan, dersom den brukast rett, fungere som eit
verkemiddel for studentane si utvikling og kompetanseheving. Ei utdanning basert på vitskap bør
involvere studentmedverknad i det lokale fagmiljøet sine prosjekter. Dette er eit tiltak som òg vil
sørge for at eit sterkare band knytast mellom den einskilde student og instituttet, for vidare å
auke studiekvaliteten i programmet. Arbeidsutvalet vil jobbe for ei slik tilrettelegging. ei sterk
satsing på forskingsfeltet har i ei årrekkje vore ei viktig prioritering for UiT, og dette vil
arbeidsutvalet at vi skal fortsette med.


Jobbe for at fleire studentar rekrutterast som forskingsassistentar, gjerne i førebinding
med arbeidskrav eller semesteroppgåver.

153
154



Satse på forskingsstipend til studentprosjekter.

155



Jobbe for auka status av studentar sitt forskingsarbeid.

156



Jobbe for at det i relevante fag nyttast ny forsking som pensum.

157



Jobbe for auka fokus på institusjonar sine reglement for plagiat.

158



Jobbe for auka autonomi for stipendiatar og yngre forskarar.

159



Jobbe for ein likare kjønnsbalanse blant forskarar

160

DISSENS 4: Et mindretall i arbeidsutvalget, bestående av Haakon Nybø ønsker å legge til i

161

punktet: samt fokusere på at det forskast meir på typiske «kvinnetema» som f.eks.

162

kvinnehelse.
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163
164
165
166
167
168
169
170
171

Miljø
Klima og miljø er vår tids største utfordring, og da er det viktig at UiT tar sin del av det grønne
skiftet. UiT er nødt satse på forskning og utdanning i miljøvennlige næringer som er viktige for
utviklingen av Nord-Norge og Arktis. Det skal være lett å gjøre miljøvennlige valg på individ nivå
for å sikre at alle studenter og ansatte gjør sitt for å bidra. UiT som helhet må tenkte strategisk og
i detalj for å nå målene våre et grønt universitet og et bærekraftig Arktis.



Det skal være kildesortering og pant i alle etasjer på hvert bygg ved UiT.

172



Jobbe for at UiT skal på sikt bli plastfritt.

173



Redusere matsvinnet i kantinene ved å gi ytterligere tilbud enn dagens ordning på mat
som nærmer seg utløpsdato.

174
175



At Universitetet i Tromsø etterlever krav til Miljøfyrtårn.

176



Det skal legges Solcellepanel på takene på universitetsområdene og byggene skal på sikt
bli plussbygg.

177
178



UiT skal utforme et klimaregnskap basert på egen drift.

179



Øke satsingen på forskning og studier som omhandler miljø og bærekraftige næringer
med særlig vekt på Nord-Norge.

180
181



gjennomføring av FNs bærekraftsmål.

182
183

Jobbe for at UiT skal ta en enda større rolle rundt arbeidet med fremming og



UiT skal prioritere samarbeidsavtaler og finansiering av forskning på fornybare

184

energikilder og naturressurser frem for petroleum og andre fossile energi kilder, på tross

185

av stor kapital og arbeidsplasser.

186
187
188
189

DISSENS 5: Et mindretall i arbeidsutvalget bestående av Herman Siggerud ønsker å legge til
punktet: I avtaler UiT gjør med selskaper fra petroleumssektoren skal minst ½ av
finansieringen gå til forskning på fornybare energi, selv om selskapet ikke driver med
fornybar energi.
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190
191
192
193
194
195
196

Innovasjon
For perioden 2019/2020 ønsker arbeidsutvalget å gjøre innovasjon til et eget punkt under
arbeidsprogrammet. Studentparlamentet ønsker å ruste studentene med kunnskapen og
kompetansen om innovasjon som vil være relevant og ettertraktet senere i arbeidslivet.


Arbeide for å inkorporere innovasjon i emner hvor dette er relevant ved universitetet.



Arbeide for å arrangere foredrag og workshops med innovasjon som fokus på
universitetet.

197
198
199
200
201
202
203
204



Stille krav til forelesere om innovasjonskompetanse der det er relevant.

Digitalisering
Digitalisering er en kontinuerlig prosess som krever satsning for å nå de beste resultatene.
Universitet jobber stadig med denne utviklingen og det er viktig at vi tar vår plass i prosessen.


Jobbe for strømming og podkast av alle forelesninger.



Jobbe for at alle studenter skal få muligheten til å avlegge eksamen digitalt i de fagene
der det er hensiktsmessig.

205
206



Styrke kursing av forelesere i de digitale læringsverktøyene UiT tilbyr.

207



Gi studenter mulighet til å evaluere UiTs digitale tjenester.

208



Følge opp UiTs digitaliseringsstrategi og DigU-prosjektet.

209



I større grad tilgjengeliggjøre UiTs digitale hjelpemidler og tjenester for studenter.

210



Digitale hjelpemidler skal benyttes i undervisningen i større grad, der det er
hensiktsmessig.

211
212



Sette aktive læringsrom i sammenheng med digitalisering av undervisning som f. eks.
forelesninger.

213
214



Sikre kursing av forelesere i bruken av digitale undervisningsverktøy.

215



Tilby muligheten for filming av muntligeksamen slik at man kan klage på eksamen.
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216
217

Campus Finnmark


Jobbe for at Studenthuset City Scene blir en fristasjon.

218



Utvikle en tannlegeordning for studenter i Finnmark

219



Bedre arbeids- og læringsmiljø.

220



At informasjon om timeplaner, pensumlister og forelesninger kommer ut til fristen.

221



Pusse og ruste opp studenttreningsenteret i Hammerfest.

222



Nye møbler på UiT Alta.

223



Jobbe for å få på plass flere strømuttak på campus.

224



Campus Finnmark skal bli hørt i saker som angår hele UiT.

225
226

Campus Harstad

227



Jobbe for at studentidretten blir prioritert i utleie av kommunale idrettshaller.

228



Jobbe for et rimelig og konkurransedyktig treningsstudiotilbud for studentene.

229



Jobbe for realisering av Campusutviklingsplan UiT Harstad så raskt som mulig.

230



Jobbe for et bredere studietilbud ved campus Harstad.

231



Campus Harstad skal bli hørt i saker som angår hele UiT.

232
233

Campus Narvik


sine kantiner andre stadar.

234
235



Sørge for at studentane har eit rimelig treningstilbod som er konkurransedyktig med dei
private aktørane i byen.

236
237

Arbeide for meir studentvennlege prisar i kantina som er konkurransedyktige med UiT



Jobbe for å legge til rette for at utvekslingsstudentar, til særs masterstudentar, får tilbod
om norskkurs for ei betre integrering i studentlivet i Narvik og generelt i lokalsamfunnet

238
239



Sørge for at luftstrømmen ikkje vert skrudd av halv fire kvar ettermiddag.

240



Arbeide for et betre arbeid- og læringsmiljø på Campus Narvik.

241



Etablere kaffibar på Campus Narvik.

242



Campus Narvik skal bli høyrd i sakar som angår heile UiT.
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SAK 14-1920 Budsjett 2019/2020
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet skal vedta hvordan midler parlamentet mottar fra UiT skal disponeres.
Arbeidsutvalget har sammen med organisasjonskonsulenten utarbeidet vedlagt forslag til
budsjett for 2019/2020.
Driftsregnskapet for studentparlamentet for foregående år er tatt med som
sammenligningsgrunnlag. Revidert utgave av dette vil ikke foreligge før neste
studentparlamentsmøte, og vil da bli lagt frem som en egen sak.
Kommentarer til budsjettet:
Budsjettet legger opp til et underskudd for perioden på drøyt 26.000 kroner. Differansen tas fra
studentparlamentets oppsparte egenkapital. Hovedårsaken til underskuddet er et underforbruk
ifjor.
35200 Tilskudd fra UiT: Finansieringen fra UiT er høyere og mer stabil enn i tidligere år. I budsjett
for 2020 ønsket vi en høyere tildeling til studentdemokratiet i Harstad, og en økning i tildelingen
til Studentparlamentet med begrunnelse i at man ønsket en lik ordning med honorering for hele
arbeidsutvalget (12 mnd honorar).
Studentparlamentets budsjettår følger det akademiske året (fra 01.07 ett år til 30.06 det
påfølgende året). UiTs budsjettår følger kalenderåret. En økning i tilskudd vil dermed kun gi
«halv» uttelling den første perioden.
35900 Andre inntekter: Studentparlamentet har for 2019/2020 fått tildelt 1.100.000 kroner fra
helsedirektoratet for det rusforebyggende prosjektet AnsvarsFull. Disse er allerede utbetalt fra
Helsedirektoratet. Det er budsjettert med kr 800.000 i studieåret, for å videreføre prosjektet.
Tilskudd gitt til rusprosjektet videreføres i sin helhet til samskipnaden som står for
administreringen av økonomien i prosjektet.
50100 Faste lønninger: Dette er justert for å utbetale lønn til alle fire AU-medlemmer i juni 2020, i
tråd med grunnlaget for budsjettinnspillet.
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Tilskudd studentdemokrati Harstad: Tilskudd til studentdemokratiet i Harstad gis som en
øremerket del av tilskudd til studentparlamentet. For høsten 2019 utgjør dette 84.500 kroner. For
våren 2020 vil det utgjøre 115.250 kroner.
Tilskudd studentdemokrati Alta: Tilskudd til studentdemokratiet i Alta har vi bedt om at går
gjennom tilskuddet til Studentparlamentet. Dette tilsvarer kr 80.000 per semester.
Det er ellers gjort noen justeringer for at budsjettet bedre reflekterer det faktiske kostnadsnivået.
Vedlegg: Forslag til budsjett 2019/20, sendt sammen med sakspapirene i eget dokument.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar budsjettet for 2018/2019 slik det foreslås fra arbeidsutvalget.

Budsjettrevidering

DRIFTSINNTEKTER

Budsjett 2019/2020

Budsjett 2018/2019

Regnskap 2018/2019 (uferdig)

35100 Tilskudd fra NSO

‐

35200 Tilskudd fra UiT

kr

35300 Tilskudd fra studentsamskipnaden

kr

35900 Andre Inntekter

kr

800 000,00

kr

800 000,00

kr

1 420 000,00

kr

3 991 000,00

kr

3 635 000,00

kr

4 246 000,00

50100 Faste lønninger

kr

1 755 524,00

kr

1 655 565,00

kr

1 687 845,50

51700 Lønnsrefusjoner

kr

51900 Avsetning feriepenger

kr

210 662,88

kr

198 667,80

kr

201 893,46

54100 Arbeidsgiveravgift

kr

138 686,40

kr

130 789,64

kr

133 339,85

54110 Arbeidsgiveravgift av feriepenger

kr

16 642,37

kr

15 694,76

kr

15 949,59

66400 Revisjonshonorar

kr

30 000,00

kr

30 000,00

kr

26 875,01

66450 Andre honorarer

SUM DRIFTSINNTEKTER

3 191 000,00
‐

kr
kr

2 835 000,00
‐

kr
kr

2 826 000,00
‐

DRIFTSKOSTNADER
FASTE UTGIFTER

‐

kr

‐

‐

kr

25 000,00

kr

25 000,00

kr

25 000,00

Tilskudd studentdemokrati Harstad

kr

199 750,00

kr

164 500,00

kr

164 500,00

Tilskudd studentdemokrati Finnmark

kr

160 000,00

kr

80 000,00

‐

Rusprosjekt - samarbeid samskipnaden

kr

800 000,00

kr

800 000,00

kr

1 420 000,00

kr

3 336 265,64

kr

3 100 217,19

kr

3 675 403,41

Delsum
DRIFTSUTGIFTER
67100 Kontorutgifter

kr

25 000,00

kr

10 000,00

kr

6 435,90

67600 Abonnement

kr

10 000,00

kr

10 000,00

kr

2 848,61

68100 Telefon

kr

15 000,00

kr

15 000,00

kr

22 994,03

67900 Diverse kostnadner

kr

20 000,00

kr

20 000,00

kr

12 371,00

kr

70 000,00

kr

55 000,00

kr

44 649,54

Delsum
REISEUTGIFTER
70350 Studentparlamentets aktivitetsfond

kr

20 000,00

kr

20 000,00

kr

7 572,00

70301 Andre reisekostnader

kr

230 000,00

kr

245 000,00

kr

173 523,39

kr

250 000,00

kr

265 000,00

kr

181 095,39

35 018,10

Delsum
MØTEUTGIFTER
73201 Servering møter

kr

35 000,00

kr

35 000,00

kr

73509 AU-møter

kr

8 000,00

kr

5 000,00

kr

3 523,00

73510 Overlapp

kr

30 000,00

kr

12 000,00

kr

29 586,00

kr

100 000,00

kr

100 000,00

kr

100 157,50

kr

173 000,00

kr

152 000,00

kr

168 284,60

73505 Konferanser og Seminar
Delsum
VALG OG PR
73611 Valgavvikling

kr

30 000,00

kr

30 000,00

kr

28 711,10

73612 Aksjoner og Prosjekter

kr

25 000,00

kr

20 000,00

kr

29 412,99
4 801,00

73500 Servering utadrettet virksomhet

kr

10 000,00

kr

10 000,00

kr

73613 Gaver

kr

2 000,00

kr

2 000,00

kr

73614 Promotering

kr

50 000,00

kr

60 000,00

kr

25 497,70

kr

117 000,00

kr

122 000,00

kr

88 422,79

Delsum

‐

SOSIALT
73715 Julebord

kr

25 000,00

kr

25 000,00

kr

20 056,07

73716 Sommerfest

kr

25 000,00

kr

25 000,00

kr

10 635,30

kr

10 000,00

kr

10 000,00

kr

kr

60 000,00

kr

60 000,00

kr

30 691,37

73818 Møteutgifter

kr

6 000,00

kr

5 000,00

kr

5 407,60

73819 Prosjekter

kr

73717 Andre sosiale tiltak
Delsum

‐

KOMITEER

‐

kr

‐

Tilskudd til lag/foreninger

kr
kr

Delsum

kr

6 000,00

kr

5 000,00

‐
‐

kr

5 407,60

‐kr

366,54

FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter

kr

‐

kr

‐

FINANSKOSTNADER
Rentekostnader
81300 Betalingsgebyrer
Delsum

kr

5 000,00

kr

5 000,00

kr

3 861,95

kr

5 000,00

kr

5 000,00

kr

3 861,95

SUM DRIFTSKOSTNADER

kr

4 017 265,64

kr

3 764 217,19

kr

4 197 450,11

Sum inntekter

kr

3 991 000,00

kr

3 635 000,00

kr

4 246 000,00

kr

4 017 265,64

kr

3 764 217,19

kr

4 197 450,11

‐kr

26 265,64

‐kr

129 217,19

kr

48 549,89

Sum kostnader
Driftsresultat
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SAK 09-1920 b Valg av mannlig representant i Universitetsstyret vararepresentant
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I konstituerende møte 5. mai ble valget av mannlig vararepresentant til Universitetsstyret utsatt
til dette møtet. Siden møtet er det kommet inn ett kandidatskjema.
Vedlegg:
Kandidatskjema – Vegar Fjell
Forslag til vedtak:
Blant de kandidater som er meldt inn innen fristen 24.08.2019 velges [person A] som
vararepresentant til universitetsstyret.

VEGAR FJELL
VARAKANDIDAT TIL UNIVERSITETSSTYRET

PERSONALIA
STUDIEPROGRAM
Bachelor i Statsvitenskap

FORMÅL
Jeg stiller meg med dette
disponibel som kandidat til
vara i universitetsstyret. Som
ny student på UiT kan jeg
bidra med å se ting fra et
annet perspektiv, samtidig
som jeg har lengre erfaring
fra styrer og verv og det
politiske miljøet som kan
være svært nyttig erfaring
inn i et slikt arbeid.
Ikke minst ønsker jeg å være
en god representant og
tydelig stemme for alle
studentene tilknyttet UiT.

VFJ006@POST.UIT.NO

FAKULTET
HSL – Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
STUDIESTED
Tromsø, Campus Breivika

ERFARING
Vararepresentant Studentparlamentet UIT, 2018-d.d.
Fylkestingsrepresentant, Østfold Fylkesting, 2015-2018
Kommunestyrerepresentant, Eidsberg kommune, 2015-2018
Diverse offentlige verv 2011-2018
Diverse verv i organisasjonslivet

95741431
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SAK 15-1920 Valg til universitetsbibliotekets styre
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Bibliotekstyret er det øverste styret for universitetets mange bibliotek, samt fem faggrupper. Her
har studentene to representanter. Funksjonstid for vervet er 01.08.2019 – 31.07.2020
Det er omkring 6-8 møter i bibliotekstyret i løpet av et akademisk år.
Vervet er honorert i henhold til UiT sine regler for honorering av studentverv.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter i bibliotekstyret.
[Person 3] og [person 4] velges som vararepresentanter.
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SAK 16-1920 Valg til strategisk utdanningsutvalg
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Strategisk utdanningsutvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen
utdanningsvirksomheten og skal bidra til å koordinere utdanningsrelaterte aktiviteter på tvers av
organisasjonen. Strategisk utdanningsutvalg har det siste året blant annet jobbet med
digitalisering av undervisning og eksamen, fleksibel utdanning og studiekvalitet.
Studentparlamentet skal velge to representanter til Strategisk utdanningsutvalg ved UiT, med
funksjonstid fra 01.08.2019 til 31.07.2020

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

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som studentrepresentanter til
utdanningsstrategisk utvalg, med [person 3] og [person 4] som vara.
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SAK 17-1920 Valg av studentrepresentant til forskningsstrategisk utvalg
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Forskningsstrategisk utvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen
forskning og forskerutdanning, og skal bidra til å koordinere forskningsrelaterte aktiviteter på
tvers av organisasjonen.
Studentparlamentet skal oppnevne en representant til Forskningsstrategisk utvalg ved UiT, med
funksjonstid fra 01.08.2019 – 31.07.2020.

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

Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv.
Arbeidsutvalget ønsker at vervet i forskningsstrategisk utvalg skal bekles av utdannings- og
forskningsansvarlig i arbeidsutvalget.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] til studentrepresentant i forskningsstrategisk utvalg, med
[person 2] som vara.
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SAK 18 - 1920 Valg av studentrepresentanter til likestilling- og
mangfoldutvalget
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

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

Studentparlamentet skal velge to personer til likestillingsutvalget, med funksjonstid fra
01.08.2019 til 31.07.2020.

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

Høsten 2019 skal utvalget jobbe med å lage nye handlingsplaner for både kjønnslikestilling og
mangfold og integrering. Utvalget møtes ca. annenhver måned, i tillegg til arbeidsmøter og
mulighet til å delta på lokale og nasjonale konferanser.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som studentrepresentant i likestilling- og
mangfoldutvalget, med [person 3] og [person 4] som vara.
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SAK 19-1920 Oppnevning til universitetets priskomité
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Universitetets priskomité har ansvar for å avgjøre vinnerne av de fem prisene som deles ut ved
UiTs årsfest. I komiteen sitter to studenter.
Prisene er:
 Undervisningsprisen
 Forsknings- og utviklingsprisen
 Formidlingsprisen
 Likestillingsprisen
 Innovasjonsprisen
Utvalget møtes det antall ganger som er nødvendig for å komme med en innstilling.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet oppnevner [person 1] og [person 2] til priskomiteen, med [person 3] og
[person 4] som vara
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SAK 20-1920 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for samiske
studier
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet skal velge én person til styret i senter for samiske studier. Funksjonstid er fra
01.08.19 – 31.07.20.
Senter for samiske studier er organisert som et faglig senter på linje med instituttene ved HSLfakultetet. Senter for samiske studier ivaretar oppgaver som skal styrke flerfaglig samisk- og
urfolksrelatert forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av disse aktivitetene og
øke rekrutteringen av studenter og forskere. Senteret har et omfattende nettverk av
samarbeidsinstitusjoner utenfor UiT, lokalt, nasjonalt og globalt.
Det har vært praksis at Samisk Studentforening har innstilt kandidat til SESAM-styret.
Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i SESAM-styret. [person 2] velges
som vara.

23.08.19

SAK 21 - 1920 Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet skal velge to studentrepresentanter til universitetets skikkethetsnemnd.
Funksjonstid er fra 01.08.19 – 31.07.20.
Skikkethetsnemnda er et organ som vurderer skikkethetssaker i de tilfeller hvor det er levert inn
bekymringsmeldinger om studenters skikkethet til å utføre sitt fremtidige yrke.
UiT sier selv: «Løpende vurdering av studentene vil foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en
helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som
lærer eller som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for
barnehagebarns, elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse,
rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.»
Utdrag fra Universitetets kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet:
Etter reglene i lov om universiteter og høyskoler § 4-10 tredje ledd jf. forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 6, har universitetsstyret oppnevnt en egen
skikkethetsnemnd. Leder av nemnda skal være dekanen ved enten Det helsevitenskaplige
fakultet, Det kunstfaglige fakultet eller Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og
lærerutdanning. Videre består nemnda av en faglig studieleder for en av de aktuelle
utdanningene, to representanter fra praksisfeltet, to vitenskaplige ansatte, to studenter og en
ekstern juridisk representant med juridisk embetseksamen.
Universitetets skikkethetsnemnd har ansvaret for:
1 å behandle skikkethetssaker fremmet av institusjonsansvarlig
2 å lage innstilling til universitetets klagenemnd i skikketetssaker.
Studenter som skal sitte i skikkethetsnemnda må selv være oppmeldt på studier hvor det
praktiseres skikkethetsvurdering.
Vervet er honorert i henhold til UiTs satser for studenter i styrer, råd og utvalg.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter i
skikkethetsnemnda. [Person 3] og [person 4] velges som vararepresentanter.

23.08.19

SAK 22-1920 Valg til UiTs valgstyre
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I henhold til universitetets valgreglement §3.2 skal det være en studentrepresentant i UiTs
valgstyre. Funksjonstid er 01.08.2019 – 31.07.2020

Valgstyrets mandat er fastsatt i universitetets valgreglement §3.1 «Det oppnevnes et valgstyre på
syv medlemmer til å administrere og forberede valgene. Valgstyret kan delegere oppgaver ved
avviklingen av studentenes valg til et eget utvalg».
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som representant til UiTs valgstyre

23.08.19

SAK 23 - 1920 Valg til komité for semesteravgiftsfordeling
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

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

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

Reglement for tildeling av støttemidler er tilgjengelig på Studentparlamentets hjemmesider.

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

23.08.19

SAK 24 - 1920 Møteplan høsten 2019
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 31.08.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for høsten 2018






31. august
2. oktober
6. november (semesteravgiftsfordeling)
5. desember
Juleavslutning 6. desember

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar foreslått møteplan samt dato for juleavslutning

