25.09.19

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 02.10.2019, kl 17.00
Møtested: Auditorium 2, UiT Campus Breivika

Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra leder
4. Orientering fra nestleder
5. Orientering fra velferdsansvarlig
6. Orientering fra internasjonalt og miljøansvarlig
7. Orientering fra Universitetsstyret (ikke skriftlig orientering)
8. Orientering fra Samskipnadsstyret
9. Orientering om søknad arrangementsstøtte fra semesteravgiften
10. Orientering om søknad oppstartsstøtte fra semesteravgiften
Vedtakssaker:
25-1920 Valg av varamøteleder
26-1920 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for samiske studier
27-1920 Valg av studentrepresentanter til UiTs bærekraftskomité
28-1920 Valg av fast representant til klagenemnda
29-1920 Vedtektsendring «Reglement for tildeling av støttemidler for studentparlamentet i Tromsø»
30-1920 Vedtektsendring «Økonomireglement for studentparlamentet i Tromsø»
31-1920 Handlingsplan for håndtering av boligpress under studiestart
32-1920 Resolusjon: Studentfokus på innovasjon
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Orientering Leder
Ærede parlament!
Siden forrige parlamentsmøte har arbeidsutvalget vært i en fase der vi har satt en del premisser
for resten av året. Blant annet på området for studentengasjement vil det være en prioritet fra
vår side å støtte opp under Studentliv og tett samarbeid med studentforeninger. Vi har også
startet med utarbeidelse av handlingsplanene Studentparlamentet (SP) ba oss presentere, som
vil rulle ut på parlamentsmøtene fremover.
Vi har sammen med Norsk Studentorganisasjon (NSO) arrangert Studentnach i forbindelse med
lokalvalget. Dette ble en fin anledning til å avklare samarbeidet vi skal ha med NSO videre i år.
Jeg har deltatt på møter med Norges Arktiske Studentsamskipnad og rektoratet på UiT der vi har
snakket om arbeidsprogrammet som SP vedtok på forrige møte og om forventninger og
samarbeid det kommende året med særlig vekt på arbeidsprogrammet.
Jeg har deltatt på oppstartende møter med Samskipnaden, Studentrådgivning, Tromsø
Studentråd, Studentliv, Utvidet Ledermøte og Tromsø kommunes styringsgruppe for arktisk
hovedstad og plastfri by. I samtlige har AU oppnådd god kommunikasjon med hensikt å jobbe
målrettet videre for å representere studentene ved UiT.

Vel møtt!
Petter N. Rønning
Leder

Aspirat primo Fortuna labori
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Orientering nestleder
Vyrde Studentparlamentet - UiT,

Takk for førre møte. Vi fekk vedtatt eit veldig bra arbeidsprogram, og eg gler meg stort til å
vidareføre det vi har forma ilag der!
Dei siste vekene har gått med til ein del forskjellig. 3. september arrangerte vi Studentnach på
Driv i lag med NSO, og det vart særs vellukka, vertfall om vi snakkar om oppmøte.
Den 9. september deltok eg på ein workshop i regi av KUN og Likestillings- og mangfoldsutvalet.
Her snakka vi mykje om korleis ein handterer seksuell trakassering i akademia og på
arbeidsplassen. Lærte mykje nyttig der som eg tek med meg vidare i arbeidet.
11. september hadde AU og Campustinga ein workshop i Tromsø med Samskipnaden, der vi
diskuterte kva som skal vere oppgåva til Samskipnaden i framtida og generelt korleis vi skal klare
å bli dei studiestadane som er best på studentvelferd.
Elles har vi i AU hatt interne møter der vi har diskutert sosiale media, handlingsplanar og
Verdsdagen for psykisk helse. I tillegg har vi deltatt på Arbeidslivsdagen og eg har vore på dei
første møtene i læringsmiljøutvalet og strategisk utdanningsutval.

Mvh
Haakon K. Nybø

Betre byrdi
du ber’kje i bakken
enn mannavit mykje.
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Orientering Velferdsansvarlig
Ærede parlament
Takk for en kjempefin helg på Vollan! Vi fikk vedtatt et veldig fint arbeidsprogram jeg ser masse
frem til å jobbe med utover perioden!
Møte med semesteravgiftskomiteen
Første møte med semesteravgiftskomiteen ble holdt den 17.09. For det første møte behandlet vi
oppstartsstøtte, drifts- og arrangementsstøtte søknader fra 2019 fordelingen Den 26.09.10 skal
første møte med komiteen for høstfordelingen holdes.
Studentnach med NSO
Tirsdag 03.09 arrangerte Studentparlamentet og NSO Studentnach i Tromsø. AU fikk også blitt
bedre kjent med arbeidsutvalget i NSO og vår kontaktperson fra NSO, Felipe F. Garcia. Det ble et
vellykket arrangement og stort oppmøte.
Strategiworkshop med Samskipnaden
Hele AU og Campustingene deltok den 11.09 på Strategiworkshop med Samskipnaden.
Workshopen var veldig spennende og vi fikk komme med mye innspill på hvordan den nye
strategien for Samskipnaden skal se ut og hva som er viktig for studentene at Samskipnaden
prioritere.
Studenthelsekonferansen 2019
Dag 1:
For å innlede konferansen snakket både rektor Anne Husebekk, direktør for Samskipnaden, Hans
Petter Kvaal og vår leder, Petter Rønning. Under den første dagen av Studenthelsekonferansen
ble det innledningsvis presentert SHoT-undersøkelsen 2018 og Børge Sivertsen så nærmere på
de ulike funnene. Peder Kjøs holdt et foredrag om Livs- og studiemestring. Etter ble det holdt
parallelle foredrag hvor jeg deltok på Erfaringsutveksling 5, «Studenter spør». Her presenterte
SiO to prosjekter de arbeider med, da «Studenter Spør» som er en variant av Ung.no for
studenter, og «Møt Nora» som er en app med en virtuell avatar som guider nye studenter rundt
om på campus og i Oslo by, da laget for studenter ved UiO. Det ble også mye diskutert rundt
digitale løsninger, da for studenter som ønsker hjelp av studentrådgivningen og studenter som
ønsker selvhjelp.
Live Mehlum holdt et foredrag om gutta der det ble presentert at de færreste menn oppsøker
hjelp, før det er for sent. Halvparten av gutter mellom 18-24år har opplevd vold. Det ble også
presentert forslag til tiltak og et prosjekt ført i UiA med samtalegrupper for mannlige studenter.
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Professor i Psykologi ved UiT, Frode Svartdal holdt et foredrag om prokrastinering og skille
mellom prioritering og prokrastinering og hvor store konsekvenser det kan ha for studenter og
studentenes psykiske helse.
Dag 2:
Jorge Hauane holdt et foredrag om digitalisering og sammenhengen mellom digitalisering og
psykisk helse. Det ble også presentert et prosjekt i regi av Sammen fra UiB hvor de har arbeidet
med nettbehandling for studenter.
En gruppe tidligere studenter ved KHIO presenterte sin «Heiagjeng». Dette var en tidligere
gruppe studenter fra skuespillerstudiet som flere år i etterkant har holdt gruppa som ble
opprettet under studiene. De pratet om hva sine erfaringer og tips og tiltak til hvordan få
studentene til å opprette sine egne Heiagjenger.
Marie Farstad holdt et foredrag om skam og hva det gjør med den psykiske helsen, også knyttet
opp mot studenter og den sårbare situasjonen en ofte finner seg i som student. Siste
foredragsholder var historiker ved UiT, Magnus B. Andersson som så på studentmassens
utvikling og hvordan Samskipnadene skal gå i takt med studentene og deres behov.
Redd Barna seminar
Etter invitasjon fra Redd Barna deltok jeg på Barnerettighetsseminar den 24.09. Seminaret tok for
seg barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilie og i mindre grad har tilgang på lek og fritid,
og hvordan kommunene kan ta ansvar for å sørge for et fritidstilbud for alle. Mangel på et
fritidstilbud fører ofte til utenforskap, som igjen kan føre til psykiske plager og utfordringer
senere i livet. Under seminaret ble det også snakket mye om unge og studenter som har et
handicap og hvordan det bedre kan tilrettelegges. Utenforskapet og ensomheten følger ofte de
utsatt senere i livet og i den sammenheng er det viktig at Studentparlamentet finner løsninger for
enklere å inkludere de som har vanskeligheter for å inkludere seg selv grunnet tidligere
opplevelser.
Handlingsplan for håndtering av boligpress under semesterstart
AU har sammen skrevet et forslag til handlingsplan etter endringsforslaget som kom frem på
forrige parlamentsmøtet. Handlingsplanen tar for seg hvordan vi kan bedre bopresset for nye
studenter ved tiltak som bedrer både informasjonen de blir tildelt, samt fasiliteter. Under
prosessen fant AU flere tiltak knyttet opp mot punkter i handlingsplanen vi ønsker å arbeide
med.
Ansvarsfull
Gjennom september måned har det gått mye tid til Dypdykk av fadderuka. Dypdykk er en
undersøkelse for deltagere under fadderuka med Ansvarsfull og KoRus (Kompetansesenter Rus).
Den 23.09 ble det holdt et dybdeintervju med fadderbarn hvor jeg led intervjuet, både Ingrid fra
Ansvarsfull og Trude Aalmen fra KoRus var tilstedet.
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Verdensdagen for Psykisk Helse: Gi Tid
AU har satt i gang planleggingen for Verdensdagen den 10.oktober. Verdensdagen vil gå over en
ukes periode fra 07.10-13.10. Vi skal i samarbeid med flere relevante aktører kjøre en
mediekampanje som fremmer arrangementer og aktiviteter studentene ved UiT kan ta del i. Vi
har også jobbet for å få standplass og kjøre mye av det samme opplegget som i fjor med post-it
lapper rundt på universitetet. I tillegg jobber vi med å få foredragsholdere under uka.

Er det noen spørsmål er det bare å ta kontakt! 
Med vennlig hilsen
Marthe Hestenes Håkonsen
Velferdsansvarlig, Studentparlamentet
+47 404 65 703
velferd@sp.uit.no
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Orientering internasjonalt og
miljøansvarlig
Ærede parlament.
Siden sist jeg skrev orientering har vi hatt et flott parlamentsmøte på Vollan gjestestue. Der
opplevde jeg at vi hadde mange gode debatter og mange flinke på talerstolen. Jeg håper vi kan ta
med oss de gode opplevelsene og det vi lærte der med inn i året med SP 1 møter og med til de av
oss som ikke kunne delta. I denne tiden har Stine tatt over for Edvard som
organisasjonskonsulent, noen ting er derfor litt nytt enda, men veldig hyggelig og bra å ha Stine
med på laget. Det ble etterspurt en liste over forkortelser, så jeg har lagt ved en del som fotnote.
Internasjonalisering.
I det siste har en del tid gått med til å jobb på forskjellige måter med ISU2. Jeg deltok på
halvårsmøtet i ISUs lokallag hvor de valgte nye styremedlemmer. Det ble senere til at jeg deltok
på et overlappmøte med dem og også hjalp til med driftstøtte søknaden deres.
Vi har også jobbet med en sak hvor samskipnaden har satt strengere rammer for bruken av
fellesarealet i Ørndalen. Der har mange internasjonale studenter pleid å arrangere fest en gang i
måneden. Vi er fortsatt på stadiet i å diskutere hvordan ISU kan gå frem og hva de kan forvente
av SP og samskipnaden.
Litt tid har også gått med til å forberede en tale jeg skal holde ved ISU sitt «regional summit»
28.09. om hvordan nordmenn sosialiserer seg og hvordan man kan oppnå representasjon av
internasjonale studenter.
Et lite tilleggs punkt er at jeg vikarierte for Haakon i ULM3. Hvor blant annet et av temaene var
studentmobilitet med rapportering fra dekanene.
Digitalisering
Haakon og jeg har jobbet med ITA4 hvor det skjer en del endringer fremover, både i møteform vi
har med dem og i måten de er strukturert. Målet er at vi skal inkludere FUF5, UB6, og BEA7. Om
ikke på hvert møte så hvertfall mår de trengs.
Utenom om det har vi lagt frem arbeidsprogrammet og diskutert de digitale tjenestene og
digitale eksamensformer.
1

Studentparlament.
International student union.
3
Utvidet ledermøte, (rektoratet og dekanene).
4
Avdeling for IT.
5
Avdeling for forskning, utdanning, og formidling.
6
Universitetsbiblioteket.
7
Avdeling for bygg og eiendom.
2
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Klima, miljø, og bærekraft. (miljø)
På universitetsmøtet 11.09.2019. ble et dokument lagt frem av Universitetsdirektøren Jørgen
Fossland om «føringer for arbeid med bærekraft og miljøledelse». Der kom det frem en del felles
mål og det blir spennende å se UiTs kommende strategi på temaet. Om noen er interessert i å se
det, og ikke finner det på UiTs møteportal kan dere gjerne spørre meg om å sende det. Etter det
satte vi også i gang arbeid med å få studentrepresentasjon inn i bærekraftskomitéen og i møtet
med rektor fikk vi gjennomslag på det med to plasser. Jeg tenker å stille til den ene plassen, og
gleder meg til å se hvem andre som stiller.
Annet
Jonas Torgersen har startet opp en resurs gruppe med studenter som skal gi han
tilbakemeldinger og synspunkter på hvor Studentlivsprosjektet skal ta veien. Der var jeg med og
tror det blir en veldig god arena å møte i for å kunne jobbe med studentengasjement.

For spørsmål, ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen
Herman Siggerud
Ansvarlig for Internasjonalisering, Digitalisering, og Miljø.
E-post: hsi029@post.uit.no
Telefon: 98085660
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Orientering fra samskipnadsstyret
Ærede studentparlament.
Det er, som alltid, hyggelig å kunne videreformidle en orientering fra styret i Norges arktiske
studentsamskipnad til studentparlamentet. Siden sist har det skjedd flere ting. De vil redegjøres
for i det videre.
På Dramsvegen satser vi på å komme i gang med byggestart av byggetrinn 3 i løpet av høsten.
Når den første blokken er ferdigbygd, vil brakkene overfor universitetet rives og flesteparten av
studentene derfra forhåpentligvis overføres til Dramsvegen.
I Longyearbyen har vi hatt problemer med å kunne få ned kostandene for å bygge innenfor
rammen vi er tildelt på prosjektet på Elvesletta på Svalbard. Det ser imidlertid ut til å løse seg nå i
samråd med anbudsgiverne og vi satser på å komme i gang med prosjektet i 2020.
Vi har i høst satset på nye menyer som er like på alle våre campus. I tillegg har vi, slik
studentparlamentet har vedtatt politikk på tidligere, begynt med varm lunsj i løsvekt. Disse
grepene på mat og drikke har vist seg å være populære, noe vi i samskipnaden selvsagt er glade
for å se.
Vi er også glade for å kunne annonsere at vi nå har åpnet Kraft Sportssenter i Narvik, etter at
Stamina valgte å trekke seg ut av byen. Dette gjør at vi kan tilby et mer helhetlig treningstilbud til
studentene ved UiT – Norges arktiske universitet.
Til slutt vil jeg orientere studentparlamentet om at jeg i slutten av oktober vil fratre mitt verv som
styreleder og styremedlem av Norges arktiske studentsamskipnad. Jeg skal møte på Stortinget
som vararepresentant frem til juni 2020 og ser det ikke som fordelaktig for hverken meg selv
eller Norges arktiske studentsamskipnad at jeg samtidig innehar et styreverv her. Både av mulige
habilitetsutfordringer, men også av kapasitetsutfordringer.
Jeg vil takke studentparlamentet for mange gode opplevelser de siste årene. Det har vært et
privilegium å få jobbe sammen med dere – for studenten.

På vegne av styret i Norges arktiske studentsamskipnad
Vetle Langedahl
Styreleder
«Give a girl the right shoes, and she can conquer the world»
- Marilyn Monroe
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SAK 9 - 1819 Orientering om tildeling av aktivitetsstøtte fra
semesteravgiftsmidler
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftsfordeling

Komiteen har siden sist behandlet to søknader om arrangementsstøtte.
Semesteravgiftskomiteen har mottatt to søknader om arrangementsstøtte fra Science Fiction og
Fantasy foreningen Arctic Sector. I henhold til Reglement for tildeling av støttemidler §7.1. har
Arbeidsutvalget vedtatt søknadene:
Arbeidsutvalget behandler fortløpende søknader på inntil 5.000 kroner etter innstilling fra
semesteravgiftskomiteen. Søknader hvor semesteravgiftskomiteen har innstilt på tildeling over 5.000
kroner må til behandling i studentparlamentet.
Det gjenstår 34.500 kroner fra semesteravgiftsfordeling for 2019.
Innstilling til vedtak: Semesteravgiftskomiteen har innstilt på å fordele totalt kr 7600,- til Arctic
Sector.
Type arrangement

Søkt om

Innstilling

Årsmøte

Kr 3500

Kr 3500

Filmvisning Lord of the Rings

Kr 4100

Kr 4.100

Redegjørelse:
Foreninger som mottar driftsstøtte får i hovedsak ikke innvilget aktivitetsstøtte fra
Studentparlamentet. Arctic Sector mottok ikke driftsstøtte fra studentparlamentet for 2019 og
har dermed mulighet til å søke arrangementsstøtte da vi enda er på 2019 fordelingen uten at
dette skal gå utover deres mulighet til å søke driftsmidler på vårfordelingen av semesteravgiften.
Saken ble behandlet i AU-møtet 23.09.2019.

AU fattet slikt vedtak i saken: Arctic Sector tildeles KR 7.600,- i arrangementsstøtte.

Vedlegg 2: Søknad om arrangementsstøtte Arctic Sector
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SAK 10 - 1819 Orientering om tildeling av oppstartsstøtte fra
semesteravgiftsmidler
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftsfordeling

Komiteen har siden sist behandlet en søknad om oppstartsstøtte.
Studentforeningen Boot har som formål å forbedre studiemiljøet blant alle studenter ved UiT
som har geografisk tilhørighet i Bodø.
I henhold til Reglement for tildeling av støttemidler §7.1. har Arbeidsutvalget vedtatt søknaden:
Arbeidsutvalget behandler fortløpende søknader på inntil 5.000 kroner etter innstilling fra
semesteravgiftskomiteen. Søknader hvor semesteravgiftskomiteen har innstilt på tildeling over 5.000
kroner må til behandling i studentparlamentet.

Type arrangement
Boot

Søkt om
Kr 5000

Innstilling
Kr 5000

Vedtak: Boot tildeles kr 5000,- i oppstartsstøtte

Vedlegg 1: Søknad om oppstartsstøtte fra studentforeningen Boot
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SAK 25-1920 Valg av varamøteleder
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentsmøtene ledes av en egen møteleder (ordstyrer). På konstituerende møte ble
møteleder valgt, men det må også velges varamøteleder. Det er en fordel at varamøteleder har
erfaring med å lede møter.

Forslag til vedtak:
[person A] velges som varamøteleder
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SAK 26-1920 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for samiske
studier
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
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 Jonhild Margrete Fjellheim Knapp som fast representant i SESAMstyret. Biret Ravda Bær velges som vara.
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SAK 27-1920 Valg av studentrepresentanter til UiTs bærekraftskomité
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

UiTs bærekraftskomité skal være en primus motor i bærekraftsarbeidet til UiT.
I virksomhetsplanen til UiT for 2019 er det bestemt at alle fakultetene skal igangsette konkrete
faglige tiltak for oppfølging av FNs bærekraftsmål og at UiT i kommende år skal revidere sin
handlingsplan for miljøledelse og lage en egen tiltaksplan for bedre drift av institusjonen i
henhold til de miljørettede bærekraftsmålene. Arbeidsgruppen skal være en av løsningene til å få
til dette arbeidet. Komiteen har ca. 3-4 møter i året.
Studentparlamentet skal velge to studentrepresentanter til å sitte i denne komiteen.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger Herman Siggerud og [person 2] som faste representanter i UiTs
bærekrafts komité.
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SAK 28-1920 Valg av fast representant til klagenemnda
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Da en av de faste representantene i klagenemnda må tre ut grunnet et annet verv må vi
oppnevne en studentrepresentant som skal sitte i perioden 02.10.2019-31.12.2020.
Om sammensetning av Universitetets klagenemds medlemmer sies det:
“Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av
universitetsdirektøren. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for
lagdommere. De skal ikke være tilsatt ved Universitetet i Tromsø. To av medlemmene skal være
vitenskapelig ansatte ved universitetet, og to skal være studenter. Studentrepresentantene
oppnevnes med ett års funksjonstid. De øvrige medlemmene oppnevnes med tre års
funksjonstid.”
Et medlem med varamedlem(mer) blir sittende inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om
funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er
avsluttet.
Klagenemnda behandler følgende saker:
o Klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Universitetet i
Tromsø, herunder klage på avgjørelse om opptak, permisjon, tildeling av grad eller
vitnemål, tap av studierett og lignende.
o Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. Lov om universiteter og
høyskoler § 5-2.
Nemndas avgjørelser i saker under disse punktene kan ikke påklages. I tillegg behandler man
også saker etter Lov om universiteter og høyskoler §4-7 Annullering av eksamen eller prøve, §4-8
utestenging og bortvisning, §4-9.5 Utestenging grunnet straffbare forhold og §4-10 utestenging
etter skikkethetsvurdering.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i klagenemnda
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SAK 29-1920 Vedtektsendring i «reglement for tildeling av støttemidler»
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Følgende ledd i §3 strykes:
«Det innvilges i hovedsak ikke arrangementsstøtte til organisasjoner som har mottatt driftsstøtte.
Dersom en studentorganisasjon ved UiT Norges arktiske universitet arrangerer et nasjonalt
arrangement som inkluderer tilsvarende organisasjoner ved noen av de andre universitetene i
Norge kan imidlertid organisasjonen søke om støtte til dette uavhengig av at den tidligere har
mottatt tilskudd direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene.»

Ny §3.3 lyder:
Typer støtte som kan innvilges til en organisasjon i løpet av et studieår.
En studentorganisasjon kan kun motta enten arrangementsstøtte eller driftsstøtte i løpet av et
studieår bortsett fra i tilfeller som nevnt i 3. ledd.
Innvilget oppstartsstøtte på høstsemesteret utelukker ikke å motta driftsstøtte på vårsemesteret,
dersom det kan vises til at oppstartsstøtten er brukt i henhold til budsjett.
En søknad om arrangementsstøtte til et nasjonalt arrangement som inkluderer tilsvarende
organisasjoner ved noen av de andre høyere utdanningsinstitusjonene i Norge, kan likevel
innvilges ved siden av driftsstøtte.

Begrunnelse:
I all hovedsak handler dette om å gi klarhet i bestemmelsens innhold, og gjøre vedtektene mer
oversiktlige for organisasjonene som søker støtte.
Det presiseres at innvilget søknad om arrangementsstøtte også utelukker driftsstøtte.
Vilkåret om at tilsvarende organisasjoner må ha tilknytning til «de andre universitetene» endres
til «høyere utdanningsinstitusjoner», da det ikke synes å være godt begrunnet hvorfor
arrangementer med tilsvarende organisasjoner på andre høyskoler skulle utelates.
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Presiseringen om at arrangerende organisasjon må ha tilknytning til UiT er strøket, da dette
uansett dekkes av §3.1. Å skulle presisere vilkår som fremkommer i andre bestemmelser kan
være kaotisk for en organisasjon som skal sette seg inn i reglementet.
Link til Reglement for tildeling av støttemidler
Forslag til vedtak:
Forslaget vedtas som fremlagt
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SAK 30-1920 Vedtektsendring «Økonomireglement for studentparlamentet i
Tromsø»
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Grunnet uklarheter i vedtektene om signaturrett er det ønskelig å rydde tvil til side og
tydeliggjøre at leder og organisasjonskonsulent har signaturrett hver for seg. Begrunnelsen for
dette er at brønnøysundregisteret trenger en bekreftelse på hvem som har signaturrett.
Følgende ledd i §2.3 endres:
«Studentparlamentets signatur innehas av studentparlamentets organisasjonskonsulent og
leder. Ingen andre enn leder og studentparlamentets administrasjon har anledning til å forplikte
organisasjonen økonomisk. Dersom disse trer tilbake før periodens utløp, kan AU midlertidig gi
andre signatur.»
Endres til:
«Studentparlamentets organisasjonskonsulent og leder har signaturrett hver for seg. Ingen andre
enn leder og studentparlamentets administrasjon har anledning til å forplikte organisasjonen
økonomisk. Dersom disse trer tilbake før periodens utløp, kan AU midlertidig gi andre signatur.»
Link til Økonomireglement for studentparlamentet i Tromsø

Forslag til vedtak:
§2.3 i økonomireglement for studentparlamentet i Tromsø vedtas som foreslått

Vedlegg 3: Økonomireglement for studentparlamentet i Tromsø
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SAK 31-1920 Handlingsplan for håndtering av boligpress under semesterstart
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

For å lette på presset under semesterstart for nye studenter har Studentparlamentet laget en
handlingsplan. Handlingsplanen ser på å kartlegge behovene som er i dag og se på tiltak vi kan
innføre for å møte behovene.


Kartlegge behov for tak over hodet. Sende ut en undersøkelse til de som har vært boende
under ordningen.



Kartlegge behov: Hvordan kan vi unngå at studentene havner på Tak Over Hodet.



Kartlegge bygningen: Mulighet for annen bruk resten av året?



Bedre informasjon og kommunikasjon internt og utad, nå tidligere ut til de nye
studentene, hvordan finne bolig og søke, hva gjør du hvis du ikke finner bolig.



Videreføre ordningen der studenter uten bolig ved semesterstart får reduserte priser på
hoteller, og jobbe med å få dette enda billigere.



Sørge for tett samarbeid mellom Studentparlamentet og Samskipnaden gjennom hele
dette arbeidet.

I tillegg til handlingsplanen ovenfor ønsker Studentparlamentet å se på muligheten til å:


Opprette en Hostellordning for kortere opphold på Tak Over Hodet.



Dusj, kjøkken og låsbare skap på Tak Over Hodet.



Billigere middag i kantina for studenter boende på Tak Over Hodet.



Prosjektutstilling for semesterstart - Øke kapasiteten.



Arrangere Speed Dating for danning av kollektiv på starten av første semester.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar handlingsplanen slik den foreligger
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SAK 32-1920 Resolusjon: Studentfokus på innovasjon
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 02.10.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

UiT satser for tiden stort på å få innovasjon inn i utdanning. Her skal selvfølgelig også studentene
høres. Det er derfor ønskelig at innovasjon opprettes som eget ansvarsområde for
studentparlamentet fra perioden 2020/2021. Frem til den tid må det jobbes systematisk med å
utforme studentpolitikk på området.
Studentparlamentet UiT vil:



At arbeidsutvalget gis ansvar for å jobbe med innovasjonspolitikk med særlig fokus på å
foreslå ny politikk for første alminnelige parlamentsmøte i perioden 2020/2021.
At ett av arbeidsutvalgets medlemmer blir innovasjonsansvarlig og jobber med UiT om
innovasjonsstrategi.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar handlingsplanen slik den foreligger
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