DATO: 31.01.2018

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 07.02.2018, klokken 17:00
Møtested: Auditorium E-0101, HSL-bygget, Breivika

Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referater
3. Orientering om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (blir gitt muntlig i møtet)
4. Orientering om UiTs arbeid med ruspolicy (blir gitt muntlig i møtet)
5. Orientering fra leder
6. Orientering fra nestleder
7. Orientering om oppfølging av resolusjon om praksisplasser
8. Orientering fra velferdsansvarlig
9. Orientering fra utdanningsansvarlig
10. Orientering fra UiT-styret (ikke mottatt skriftlig orientering)
11. Orientering fra samskipnadsstyret
Vedtakssaker

50-1718
51-1718
52-1718
53-1718
54-1718
55-1718
56-1718
57-1718
58-1718
59-1718

Nytt kontorreglement for arbeidsutvalget
Søknader om oppstartsstøtte
Valg til styringsgruppe for digital eksamen
Suppleringsvalg KOK
Valg av delegasjon NSO
Ny møtedato for Studentparlamentet
Resolusjon - Studentrabatt på kollektivtrafikk
Resolusjon - Retningslinjer SoMe
Resolusjon - Hvilken studentorganisasjon er du
Søknad om arrangementsstøtte Studentmållaget i Tromsø (ettersendes)

Referat fra møte i studentparlamentet
7.12.2017
Tilhørighet

Navn

1 Sos.dem.

Stine Marie Høgden

2 Sos.dem.

Andrea Jørstad Thoresen

3 Sos.dem.

Ahmad Shoeyb Daliri

4 Sos.dem.

Stine Jørgensen Andersen

5 Sos.dem.

Silja Wara

6 Moderat liste

Marte Bye Sørnes

7 Moderat liste

Cecilie Mathisen

8 Moderat liste

Marie Nergaard Blix

9 Moderat liste

Hanna Kristie Bakke-Jensen

10 Moderat liste

Kristin Fjellheim Eriksen

11 Moderat liste

Benjamin Nordberg Furuly

12 Moderat liste

Tarald Nikolaisen

13 Arktisk liste

Sindre Berntsen

14 SSL

Ilayda Ilkichi Sabri

15 SSL

Matias Hogne Kjerstad

16 Campus Narvik

Lasse Olavsen Øien

17 Campus Narvik

Tina Løfaldli

18 Campus Narvik

Tarald Rindstad

19 IVT-fakultetet

Rebecca Marum

20 Campus Harstad

Tonje Isaksen

21 Campus Harstad

Marte Ulriksen

22 Campus Harstad

Christian Hauge

23 Campus Harstad

Krister Kilavik

24 Campus Finnmark

Daniel Hansen Masvik

25 HSL-fakultetet

Birgitte Thoresen

26 Medfak

Sunniva Addison

27 Jurfak

Jørgen Bunk Olsen

Tilst.

Vara

Ja

Linn Bruholt

Ja
Ja

Malene Langvik-Hansen

Ja

Morten Antonsen

Ja
Ja

Amalie Naimak

Ja
Ja

Tonje Nilsen

Ja
Ja

Jens R. Solbakken

Ja

Daniel Hermansen

Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja

Even Aronsen

Ja

Werner Lindgaard

Ja
Ja

Herman

Ja

Laila Gamst

Ja

Anna-Maria Fedoroff

28 NT-fak

Thomas Soleng

29 BFE-fakultetet

Aurora Skagen

30 Kunstfak

Solveig Marie Oma

31 ISU

Emma A.K. Jada

Ja
Ja

Jarl Kaasen

Ja
Ja

Antonia van Kampen

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent

Sak 2: Godkjenning av referater
Vedtak: Møtereferatene er godkjent

Sak 3 – 11: Orienteringssaker
Sak 38-1718: Datoer for listevalg
Vedtak: Datoer for listevalg vedtas som foreslått (12. mars 2018 – 21. mars 2018)

Sak 39-1718: Endring av valgreglement – suppleringsvalg
Vedtak: Valgreglementet endres som følger:
§ 5.5. Suppleringsvalg
§ 5.5.1 Suppleringsvalg skjer etter ønske fra listen som melder inn supplering til
Arbeidsutvalget.
§ 5.5.2 Ved supplering av listen skal kandidaten, sammen med et vedtak fra listen, meldes inn
til Arbeidsutvalget innen sakspapirene til dette møtet er sendt ut. Kandidaten stiller med
samme krav som ved det ordinære valget til Studentparlamentet.
§ 5.5.3 Enhver liste kan maksimalt suppleres med seks representanter i perioden.

Sak 40-1718: Møteplan våren 2018
Endringsforslag: Flytte 8. Mars til 14. Mars, eller en annen passende dato.
Vedtak: Studentparlamentet følgende møteplan:
7. februar
14. mars eller annen passende dato (AU får fullmakt til å velge)
18. april
2. mai (konstituerende møte)
25. mai

Sak 41-1718 Valg av studentrepresentant til forskningsstrategisk
utvalg
Innkomne forslag til studentrepresentant: Daniel Hansen Masvik
Forslag til vararepresentanter: Laila Gamst
Vedtak: Studentparlamentet velger Daniel Masvik som fast representant og Laila Gamst som
vararepresentant

Sak 42-1718 Valg av studentrepresentant til barentsinstituttets styre
Forslag til kandidater:
Silja Wara, Benjamin Furuly
Vedtak: Studentparlamentet velger Benjamin Furuly med Silja Wara som vararepresentant

Sak 43-1718 Valg av studentrepresentant til forskningsetisk utvalg
Innkomne forslag til studentrepresentanter:
Fast:
Tonje Nilsen
Ole Even Andreassen
Vara:
Martine Tennholm
Jens Rudi Solbakken
Vedtak: Studentparlamentet velger Tonje Nilsen og Ole Even Andreassen til forskningsetisk
utvalg, med Martine Tennholm og Jens Rudi Solbakken som vararepresentanter.

Sak 44-1718 Valg til klagenemnda
Innkomne forslag til faste representanter: Vetle Langedahl, Christian Hauge.
Innkomne forslag til vararepresentanter: Jens R. Solbakken, Patrick Oware, Cecilie Mathisen
Vedtak: Studentparlamentet velger Vetle Langedahl og Christian Hauge til klagenemnda, med
Jens Rudi Solbakken, Patrick Oware og Cecilie Mathisen som vararepresentanter.

Sak 45-1718 Valg av to studentrepresentanter med vara til
studentprestens råd
Innkomne forslag til faste representanter: Martine Tennholm og Ole Even Andreassen.
Innkomne forslag til vararepresentanter: Tonje Isabell Isaksen og Ida Elise Seppola Asplund
Vedtak: Studentparlamentet velger Martine Tennholm og Ole Even Andreassen som faste
representanter, med Tonje Isabell Isaksen og Ida Elise Seppola Asplund som vararepresentanter.

46-1718 Resolusjon: En fremtidsrettet praksisordning
Endringsforslag: Endre siste kulepunktet til: Undersøke modeller og ulike løsninger fra andre
utdanningsinstitusjoner for å bedre praksisordningen ved UiT - Norges arktiske universitet.
Vedtak: Resolusjonen vedtas som foreslått. Arbedsutvalget legger frem fremgangsplan og
foreløpig raport for studentparlamentsmøtet 7. Februar.
Resolusjonen er vedtatt mot stemmen til representant 27.

47-1718 Resolusjon: Gratis HPV-vaksine til alle studenter
Vedtak: Resolusjonen vedtas
Vedtaket er mot følgende stemmer: 30, 8, 11, 22, 12

48-1718 Resolusjon: «Si fra»-knappen
Vedtak: Resolusjonen vedtas

49- Omorganisering av studentparlamentet
Det voteres først over hvorvidt man ønsker å gå for foreslått modell nummer 1 eller foreslått
modell nummer 2.
For modell 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31
For modell 2: 27, 28, 29, 26
Parlamentet går videre med behandlingen av modell 1
I behandlingen kommer det inn ett endringsforslag:
Stryke at campustingslederne har møteplikt under §9.8.1.
Legge til at campustingslederne har tale- og forslagsrett §3.1 siste kulepunkt
Endringsforslaget voteres over, og vedtas enstemmig.
Det voteres deretter over helheten.
Vedtak: Modell 1 med endringsforslag behandlet i møtet vedtas.
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Orientering – Leder
Ærede parlament.
Takk for sist, og velkommen til et nytt år i Studentparlamentet UiT Norges Arktiske universitet.

Studentråd
Det er en glede å kunne skrive at studentparlamentet har fått gjennomslag for et etterlengtet studentråd. Den
13. desember vedtok kommunestyret å opprette et studentråd. En stor takk til representantene fra
Arbeiderpartiet og Høyre som fremmet forslaget. Fremover vil det bli viktig å følge opp vedtaket og prosessen
med å fastsette et mandat og sammensetning for rådet. Målet er at dette skal være klart senest til sommeren,
slik at vi legger et solid grunnlag for samarbeid mellom kommunen og det kommende arbeidsutvalget. Dette
tror jeg vil løfte Tromsø som studentby betydelig.

Toppledermøte
Den 15. desember deltok jeg på det første toppledermøtet på rådhuset. Gruppen består av meg, ordfører
Kristin Røymo, rektor Anne Husebekk, universitetsdirektør Jørgen Fossland, Viserektor Sveinung Eikeland,
samskipnad direktør Hans Petter Kvaal og administrasjonssjef i kommunen Britt Elin Steinveg. I tillegg deltar
arbeidsgruppen som består av én representant fra kommunen og én representant fra universitetet.

Agendaen for møtet var å diskutere samarbeidsavtalen og handlingsplanen for det kommende året.
Opprinnelig hadde jeg håpet på å få diskutert et utkast til handlingsplan. Det hadde ikke arbeidsgruppen
ferdigstilt til møtet. Det første toppledermøtet ble derfor preget av mer overordnet diskusjon om samarbeid
mellom UiT og kommunen, rollen som arktisk hovedstad og prioriteringer i handlingsplanen. Jeg trakk særlig
frem tre prioriteringer jeg anser som viktige for studentene: praksisplasser, helsetilbud med fokus på Kraft og
Tromsøs rolle som vertskapsby (herunder velferdstilbud).

Vedrørende praksisplasser la jeg vekt på viktigheten av praksis også innenfor disiplinfagene, samtidig som det
var viktig å gi ros for at kommunen leverer godt innenfor helse og lærerutdanningen. Jeg snakket en del om
Kraft Sportssenter og hvilke muligheter som åpner seg der for flere helsetjenester for studenter samt
praksisplasser innenfor fysioterapi, psykologi osv. Det skal her nevnes at kommunen at vedtatt å opprette
legekontor på Kraft, noe som er en stor seier for studenthelsen. Dette støttet samskipnaden sterkt opp under.
Til slutt snakket jeg om Tromsø som vertskapsby og et ønske om at de tar mer ansvar for å tilrettelegge for
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studenter. Detter er viktig for både rekruteringen til Tromsø og UiT, samt for trivselen til studenter i Tromsø.
Helt avslutningsvis oppfordret jeg arbeidsgruppen til å ta med seg et større studentperspektiv og dag-til-dag
tiltak i handlingsplanen, heller enn bare de store linjene om Arktisk og forskning.

Oppsummert kan man si at møtet var preget av en uklar saksliste og manglende forslag til handlingsplan. Det
ble dermed mye flytende og generelle diskusjoner om arktisk, universitet og Tromsø kommune Til neste møte
håper jeg arbeidsgruppen har en konkret plan på bordet. Jeg vil fortsette å jobbe for at studentperspektivet får
en så stor plass som mulig i handlingsplanen. Dato for neste toppmøte er ikke satt.

Møte med Fylkeskommunen
18. januar var jeg og nestleder på møte med Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk. Det var et veldig godt møtet hvor
vi var inne på flere temaer, men med hovedfokus på kollektivtilbud, tannhelse og praksisplasser. Vi drøftet
muligheten for en egen studentkategori for priser på kollektiv. Vedrørende tannhelse løftet vi frem
problemstillingen med at studenter i liten grad benytter seg av tannlegetilbud da prisene er for dyre. Her kom
vi blant annet med forslag om å gjøre det rabaterte studentpraksistilbudet på tannklinikken mer eksklusivt for
studenter. Slik vil studenter kunne få førsteprioritet på rabaterte ordninger. Disse innspillene skulle Ørnebakk
ta med seg videre til fylkesrådene. Praksisplasser i lys av regional utvikling tok opp den største delen av tiden.
Her diskuterte vi særlig flere praksisplasser i kommunene i Troms og hvordan Fylkeskommunen kan
oppfordre næringslivet til mer internship og innovasjon blant studenter.

Den 14. februar er jeg invitert til å delta i Arctic Forum, som er en del av fylkeskommunes Urban Arctic
prosjekt. Forumet består av flere kommuner og aktører fra næringslivet. Her skal jeg holde et innlegg om
praksisplasser i kommunene, internship og hvordan få flere studenter til å bli i nord.

Open Arctic
Under Arctic frontiers deltok jeg i debatten «Tromsø som arktisk kunnskapshovedstad» sammen med blant
annet prorektor for forskning Kenneth Ruud, og ministeren for forskning høyere utdanning Iselin Nybø. Dette
var utrolig artig å få være med på, og en god sak for studentparlamentet å markere seg på.

Fysioterapi kraft
Jeg har avholdt et møte med studieleder for fysioterapiutdanningen Morten Nikolaisen, om muligheten for
fysioterapi og studenter i praksis på kraft. Han var veldig positiv til ideen og skulle bringe det videre til
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fagmiljøet på fakultetet. Jeg avventer enda tilbakemelding fra han. Et konkret tiltak vi diskuterte, var å sette
ned en arbeidsgruppe sammen med kommunen for å utrede et slikt tilbud.

Økonommøte med UiT
Siden sist har vi fulgt opp saken med finansiering av studentdemokratiet tett. Det er mange løse tråder etter
fusjonen. Både økonomiavdelingen og assisterende universitetsdirektør har slitt med å lokalisere de
resterende midlene til studentdemokratiet som «forsvant» etter fusjonen. De vil heller ikke fastslå noen sum
og finansieringsmodell for de neste årene, da de ønsker å se det i sammenheng med admin2020 og andre
organisatoriske prosesser på UiT. Det var mye frem og tilbake, og det skinner enda godt i gjennom at
universitetet ikke fullstendig forstår organiseringen av studentdemokratiet. Fra arbeidsutvalgets side var vi
helt tydelig på at vi på sikt behøver en økning i tilskudd, slik at vi kan fortsette med lønnende ledere utenfor
Tromsø. I tillegg at videre driftstilskudd til campustingene er nødvendig. Oppsummert vil finansieringen av
Campustinget i Altså fremgå som normalt etter fakultetsnedleggelsen. Campustinget i Harstad og Narvik vil
driftes som normalt. Lønningene til de stedlige lederne fortsetter så lenge studentparlamentet besitter nok
egenkapital, og vi har bedt om en konkret tilskuddsøkning slik at dette bevares i årene fremover. Ledelsen er
positiv, men vil ikke «fastslå» noe før all omorganiseringen av de nye campusadministrasjonene er på plass.

Møte med ledelsen om brosjyre og nettside – seksuell trakassering
Den 30. januar hadde arbeidsutvalget et godt møte med ledelsen vedrørende seksuell trakassering. Ledelsen
presenterte sine forslag til ny nettside og en oppdatert brosjyre, basert på innspill fra arbeidsutvalget og
Studentombudet. I tillegg vil de se nærmere på en kartlegging på institusjonsnivå, eventuelt et samarbeid med
de andre breddeuniversitetene om en felles kartlegging.
SHoT 2018
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er godt i gang. Arbeidsutvalget jobber med å spre
undersøkelsen til studenter. I forbindelse med undersøkelsen skal jeg holde et innlegg sammen med leder av
NSO den 13. februar. Arrangementet er i regi av samskipnaden og avholdes i Bazinga.

Reiser og seminar
10. Januar var jeg og nestleder på lederkurs med utvidet ledermøte (ULM) på Sommarøy. Temaene for kurset
var å diskutere hva ULM skal være, hvordan sammen fremover, rektors forventninger til oss og vica versa.
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Jeg og nestleder har vært på unettverkssamling i Trondheim. Denne gangen sto saker som kvalitetsmeldingen,
digital politikk og innovative læringsformer på sakslisten. Vi fikk en god omvisning på NTNU for å se hvordan
de blant annet har skapt fantastiske innovative læringsarealer på campus. Nest unettverkssamling blir i
Tromsø 7.-9. mars.

Ledersamling
I helgen som gikk var jeg på ledersamling i Grimstad. Samlingen var i regi av Norsk studentorganisasjon. Vi
jobbet mye med caseoppgaver innenfor å skrive lobbynotat, «pitche» ideer og hvordan lobbe opp mot
institusjonen. Ellers lærte vi om NSOs nettverk for studentrepresentanter i læringsmiljøutvalg og diskuterte
hvordan institusjonene jobber med kvalitetssikringsarbeid og studenters rolle i dette. Rådmannen i Grimstad
kommune holdt et utrolig godt foredrag om deres samarbeid med universitetet i Agder. I Grimstad har de i
stor grad klart å koble campus, studentene, næringsliv og det offentlige tett sammen. Dette har skapt store
fordeler både for universitet og kommune, og er noe jeg tror flere av verskapsbyene i nord må lære av.

Media
Siden forrige møte har studentparlamentet vært godt synlig i media. Den 15. Desember lagde iTromsø en sak
med meg og Nestleder angående seksuell trakassering på UiT. Dette ble plukket opp av NRK som lage TVreportasje og nettartikkel, hvorav sistnevnte også havnet på NRK nasjonalt. I forbindelse med studentrådet
fikk vi sendt ut en pressemelding som havnet på trykk i avis og på nett 15.desember

På starten av nyåret (05.januar) skrev jeg en kronikk i Khrono om studentenes nyttårsønsker for det
kommende året. I forbindelse med Arctic frontiers og kunnskapsdebatten skrev jeg den 19.januar en kronikk
på Nordnorsk debatt om Tromsø som arktisk kunnskapshovedstad. UiT nyheter omtalte saken 23.01 der jeg
ble intervjuet.
I skrivende stund har jeg og rektor ved UiT nettopp blitt intervjuet i forbindelse med tiltak mot seksuell
trakassering. Saken forventes på uit.no/nyheter i løpet av uken.

Ta gjerne kontakt på leder@sp.uit.no for spørsmål.

Mvh
Ida-Elise S. Asplund
Leder
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Orientering – Nestleder
Den 16 og 17. desember deltok jeg og Ida-Elise på U-nettverksmøtet i Trondheim. Her var det fult trøkk
med saker på dagsorden. Vi gikk igjennom ulike saker som berører de felles universitetene. Seksuell
trakassering, digitale læringsformer, Vest-Sahara, kopiavgift, Velferdstingene og BOTT-samarbeidet var
noen av de sakene vi var igjennom de to dagene. Vi hadde omvisning på de nye læringsarenaene som
NTNU har kommet langt på. Vi fikk delt mange gode erfaringsutvekslinger mellom de ulike
studentdemokratiene igjennom samlingen. Neste samling i nettverket er satt til 7-8. mars.
Likestilling
Seksuell trakassering har også siden sist parlamentsmøte vært høyt på dagsorden. Det har vært flere
møter med universitetsledelsen på dette feltet. AU har ved gjentatte anledninger poengtert at man må
igangsette flere tiltak. Det er fortsatt grunn til å tro at det er store mørke tall når det gjelder seksuell
trakassering. Vi var ute i media og etterlyste en klarere bevisstgjøring av ansvaret som ligger på UiT. I
arbeidet med seksuell trakassering har det også vært viktig for oss å få fram at det finnes saker om
seksuell trakassering ved UiT. Både når det gjelder student-ansatt og student-student forhold. Vi har
levert inn flere forslag til ledelsen. Både når det gjelder informasjon på nett, brosyrer, retningslinjer og
kartlegging. Noe av dette har blitt gjort noe med, noe jobbes det med og noe er under vurdering.
Undertegnede har skrevet innspill til sammensetning og mandat til likestillingsutvalget ved UiT. Dette
skal være oppe å stå i løpet av svært kort tid. Noe som er sårt etterlengtet og ytterst nødvendig. Her har
AU virkelig stått på for å få det opp på fotet igjen.
Karrieredagene
Det har vært utrolig gøy å følge med på karrieredagene ved både studiested Harstad og Narvik. Det har
vært godt oppmøte og bra opplegg. Arrangørene har imponert stort. Det har vært utrolig gøy å være med
på arrangementene og bidratt i Harstad. Det er utrolig å se hvilke innsats prosjektlederne og
Campustingene har lagt ned i arrangementene. Det er viktig at disse arenaene videreutvikles, og får nok
ressurser i fortsettelsen. Planene er å få flere næringslivsaktører i Harstad og Narvik. Der vi appellerer til
alle bedrifter og kommuner om å ha tettere samarbeid med studenter og UiT.
Regionalt
Leder Ida-Elise og jeg har vært på møte med fylkeslederen. Der tok vi opp en rekke tema som er viktig for
studentene. Noen av temaene som var på sakslista var kollektivtrafikk, tannhelse og praksisplasser. Det
var stor entusiasme og takknemlighet fra fylkeskommunen for å få til et slikt møte. Fylkeskommunen var
utrolig imøtekommende og interessert for å se på forbedringer på de tamene vi tok opp. Møtet
resulterte til at Studentparlamentet ved leder er invitert inn i ulike nøkkelfora. Fra nå av er
studentparlamentet fast inventar på fylkeskommunes høstkonferanse. Der møtes alle kommunene og
fylkesadministrasjonen. I tillegg har vi fått invitasjon til å være med på møter i Arktis forum. Her skal IdaElise møte, og fronte studentenes sak. Det er viktig at årets AU og neste års AU fortsetter å ha dialog med
fylkeskommunen. Nå har vi starta en god tone med de, så det er viktig at vi fortsetter å jobbe med disse
sakene vi har begynt på.
Dette var hovedpunktene. Tar gjerne imot spørsmål.
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Orientering – Tiltak om praksisordningen
På studentparlamentsmøte den 7. desember ble det vedtatt en resolusjon om praksisordningen ved UiT
Norges arktiske universitet. Vedtaket som ble fatet inneholdt at AU skulle komme med en orientering der
vi redegjorde for hva vi hadde gjort siden vedtaket. Samtidig som vi skulle lage noen punkter om hvordan
vi hadde tenkt til å opprettholde fokuset på saken.
Hva vi har gjort:
-

Vi har tatt opp saken med rektoratet. De er fullstendig enig med Studentparlamentet at vi må få
bedre ordninger for studentene. Mye handler om hvem som skal ta regningen, vis studentene skal
få bedre økonomiske ordninger ved praksisopphold. Her er UiT krystallklare på at de ikke kan ta
noe mer av kaka, når det gjelder det økonomiske.

-

I resolusjonen så inneholder det et punkt hvor man skal se på ordninger i samarbeid med
Samskipnaden. Mange av de stedene studentene blir sendt til, så har ikke samskipnaden noen
boliger. På de stedene som man har boliger, så er de allerede fulle av studenter. Dermed må man
se på andre gode løsninger knyttet til denne utfordringen.

-

Praksisplasser er tatt opp på alle møter med kommunen og fylkeskommunen. Det er varierende
svar man får fra rundt saken. Tromsø kommune er svært ivrig etter profesjonsfagene, men vil
nesten ikke snakke om andre studieretninger. Det utarbeides nå med handlingsplan mellom UiT
og kommunen. Tonen er derimot bedre hos Troms fylkeskommunen. Der var de svært interessert
i å hjelpe for å få til bedre løsninger. I første omgang er vi invitert inn i ulike fora for å snakke
direkte med noen av de mest sentrale aktørene i regionen. Den 14.februar skal leder Ida-Elise
holde innlegg på Arktis forum. Her er ulike kommuner, Innovasjon Norge, UiT Norges arktiske
universitet, fylkeskommunen og andre aktører medlemmer. Vi er også invitert til å møte på
fylkeskommunen sin årlige årskonferanse. Det er disse mulighetene man må benytte for å få til
bedre ordninger rundt praksisplasser.

-

Praksisendringen er tatt opp med mange ulike kommuner på de ulike karrieredagene. Både i
Harstad, Narvik og Tromsø. Noen har ordninger knyttet til slik som de har i Bodø. Dette gjelder
spesielt sykepleier og vernepleier. Det er ønskelig at slike gode ordninger skal gjelde flere studier.

Vi etterlyste allerede i høst tiltak og oversikt fra Senter for karriere og arbeidsliv. Universitetsstyret
vedtok i vår at man skulle få opp igjen et råd knyttet til næringslivet. IRS rådet som det tidligere het, var
et samarbeidsforum mellom UiT, næringslivet, det offentlige og andre sentrale aktører. Her diskuterte
man blant annet praksisplasser tidligere. Målet er at vi igjen skal kunne få et forum der vi kan diskutere
gode løsninger for praksisordningen. Det gjelder både tettere samarbeid med arbeids og næringslivet, og
bedre ordninger (også økonomiske). Det siste rundt det utvalget er at SKA regner med å få utvalget opp å
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gå i løpet av noen måneder.
Det foregår nå en innsamlingsaksjon av hva slags samarbeid instituttene har med arbeid og næringslivet.
Ett av punktene er at instituttene skal sende inn all informasjon knyttet til praksis. Etter at SKA har fått
inn all informasjon, skal man utarbeide en rapport på bakgrunn av de tallene. Målet er at man skal ta en
diskusjon ut ifra rapporten. Der kommer man ikke utenom diskusjon rundt praksisplasser. Rapporten er
ventet å komme i begynnelsen av mars.
Fortsettelse:
-

Ha praksisplassordningen som sak ved jevnlige mellomrom. Både ved SKA, UiT og de regionale
fora
Ta det opp med kommunen og fylkeskommunen på møtene med dem
Sørge for at Studentparlamentet er i de sentrale fora som vi nå har kommet inn i. Der vi skal ta
det opp på disse møtene hvor de sentrale aktørene er.
Fortsette å se på andre tiltak knyttet praksisplassordningen.

Still gjerne spørsmål. Både under parlamentsmøter og ellers.

Mvh
Aleksander T. Berget
Nestleder
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Orientering – Velferds- og internasjonaliseringsansvarlig
Ærede parlament!
Velkommen tilbake til et nytt semester.
Arbeidsutvalget er godt i gang med arbeidet i det nye året og har allerede hatt en rekke møter. Siden sist
parlamentsmøtet har jeg som velferdsansvarlig jobbet mye med Terapihund ordningen som har vært vedtatt og
ønsket av Studentparlamentet. Vi har nå en dialog med Troms Røde Kors om et mulig samarbeid med dem og også
Samskipnaden er positive til å få dette tilbudet på plass. Det er en målsetning for meg som velferdsansvarlig å få
dette på plass i løp av denne perioden.
Videre har planleggingen av StudExpo og gjennomføring av møte i semesteravgiftskomiteen blitt gjennomført.
Komiteen behandlet 3 søknader om oppstartsstøtte til ulike studentorganiasjoner og disse legger ved dagens
saksframlegg.
Rusprosjektet «Ansvarsfull» er noe av det som opptar min arbeidshverdag mest og innebærer en rekke møter, tett
dialog med proskjetleder, og også utarbeidelsen av en RUS-policyen som skal gjelde for hele UIT. Dette arbeidet er
innholdsrikt og vi har etablert et felles rusnettverk der vi har ulike aktører inne som bidrar til vårt arbeid og som vi
sammen bidrar til å sette rusproblematikken på dagsorden. Prosjektet «Ansvarsfull» gjennomførte også et seminar
med Sturla Johansen fra Rustelfonen der flere studenter deltok og der vi fikk satt rusproblematikken på agendaen.
Jeg og prosjektleder har også sendt inn et leserinnlegg til byens aviser og jobber stadig videre med hvordan vi kan
markedsføre og profilere «Ansvarsfull-prosjektet» tydeligere.
Enn annen viktig seier for oss i AU og studentparlamentet er at Tromsø Kommunen har vedtatt å etablere et
studenråd. Dette ble gjort i siste kommunestyremøtet før jul på inaitiv av representant Marta Hofsøy og
undertegnende. Vi er glade for at dette nå er på plass og vil følge opp kommunen på deette området gjennom den
nye samarbeidsvtalen og toppledermøtene som skal gjennomføres.
Det var før jul en hektisk periode og jeg ser nå fram til å ta fatt det videre arbeidet og forhåpentligvis ferdigstille
noe i løpet av denne perioden. Utover ulike prosjekter, arbeidsgrupper, og arrangementer har vi kontinuerlige
møter med UiT-ledelsen og Samskipnaden for å holde hverandre oppdatert.
Beste hilsener
Sebastian H. Henriksen (Velferdsansvarlig )
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Orientering – Utdannings- og forskningsansvarlig
Ærede parlament!
Jeg håper alle har hatt en god jul og er klare til å sette i gang med et nytt år her i parlamentet. Jeg må nok en
gang få takke for sist parlamentsmøte da vi endelig fikk vedtatt omstruktureringen av studentparlamentet her
ved universitet
Rett etter sist parlamentsmøte deltok jeg på konferansen «Studenten skal lykkes» den 11. desember i Bergen.
Der hadde jeg ansvar for en workshop om faglig mentorordning. Videre deltok jeg på mange spennende
workshoper i regi av andre universiteter og samskipnader. Denne konferansen ble arrangert av
Kompetansedeling for studentenes suksess i høyre utdanning, der jeg holdt et tilsvarende foredrag i
september. Det var hyggelig å bli invitert tilbake til dem for å holde et nytt innlegg.
Jeg var også i møte i Forskningsstrategisk utvalg den 19.desember. der vi drøftet ny modell for kurs i PhD
veiledning. En annen viktig diskusjon i dette møtet var hvordan UiT skal jobbe videre mot UiT sine tematiske
satsninger. Vi drøftet også hvordan UiT skal støtte forskningsmiljøer som prøver å få SFF (Senter for
fremragende forskning), SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og FME (Forskningssenter for
miljøvennlig energi).
Da vi var tilbake fra juleferie fikk jeg æren av å være med på åpningen for de internasjonale studentene her
ved UiT den 10.januar. der jeg holdt velkomsttalen fra oss i Studentparlamentet. Jeg deltok også på det sosiale
programmet for internasjonal «debut week» på fredag den 12. januar sammen med Sebastian. Der var vi med
å fortalte litt om hvordan Studentparlamentet er organisert, hva vi jobber med og hva vi kan bidra med. samt,
sammen med studentrådgivningen var med som tilskuere på åpningsermonien til de internasjonale
studentene.
Jeg har også vært på besøk i Narvik den 16.januar for å informer om den nye modellen til Studentparlamentet,
og samtidig prøve å engasjere studentene i Narvik til å delta i listevalget både ved å starte egne lister, men
også ved å engasjere seg i de allerede eksisterende listene ved UiT. Jeg føler dette var et viktig møte og at det
var engasjerte studenter som møtte opp for å høre på hva jeg hadde å si.
Jeg deltok også på vising ved TIFF i regi av Strategisk utdanningsutvalg. Dette var en fin mulighet til å bli bedre
kjent med de nye prodekanene for utdanning her ved UiT Norges arktiske universitet.
Den 17.januar deltok jeg i prosjektgruppemøte for det nye LMS Canvas. Dette er i full gang med å bli
implementert på hele universitetet, og 302 emner deltar i piloten nå i vår. Dette kommer til å bli en skikkelig
oppgradering i forhold til Fronter, og alle undervisere skal nå være i gang med å utforske mulighetene som
canvas byr på i forhold til innovative læringsformer og mulighetene for å digitalisere undervisningen her ved
UiT. Dette gjelder blant annet i forhold til streaming og podcast av forelesninger. Nok en gang ber jeg alle være
oppmerksom på at Fronter stenger den 31.06.2018. Så hvis du har dokumenter du vil ta være på så må disse
hentes ut fra Fronter før denne datoen.
Sist parlamentsmøte ble det vedtatt en resolusjon om «Si ifra knappen» på UiT sine nettsider. Det er et sted
hvor man kan si ifra om både positive og negative forhold ved universitetet. I møte med IT-avdelingen, KSA og
LMU sekretariatet har vi nå fått løftet frem knappen slik at den blir mer synlig for studentene. Den ligger nå på
«Min side» for studenter på UiT sine nettsider, samt at den skal komme inn i LMS canvas. Dette fordi det ikke
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er hensiktsmessig å legge den inn der, da man er i ferd med å avvikle Fronter. Videre skal siden om «Si ifra
knappen» oppdateres og IT-avdeling skal se på tekniske sorteringsløsninger for å gjøre at varslene som
kommer inn blir sortert på rett måte.
Videre her jeg deltatt i årets første møte i Strategisk utdanningsutvalg den 30. januar. På dette møtet gikk vi
gjennom hva strategisk utdanningsutvalg er og hva man jobber med da det var mange nye prodekaner for
utdanning etter bytter i dekanatene ved universitetet. Også på dette møtet fikk vi studentene mulighetene til
presentere hva vi tenker om viktige saker knyttet til Strategisk utdanningsutvalg, og hva vi kan bidra med i
dette utvalget. Dette er viktig da vi også fikk muligheten til å presentere ideer til hva vi mener burde være
fokuset til Strategisk utdanningsutvalg i denne perioden.
Jeg skal også delta inn i Kunnskapsdepartementet sitt arbeid med å utarbeide rapporten om lMU ordningen,
og blir å jobbe en god del med dette fremover.
I tillegg har jeg deltatt på felles møter i de faste møteseriene til arbeidsutvalget. Det har vært rolig i forhold til
møtevirksomheten i de faste utvalgene jeg sitter i da disse starter opp i februar med møteserier.
Hvis dere skulle ha noen spørsmål må dere bare spørre!
Mvh
Ole Even Andreassen

Orientering fra styrelederen i Norges Arktiske Studentsamskipnad
Ærede parlament.
2018 ble i tradisjon tro sparket i gang med TIFF. Vi var veldig fornøyd med årets studenttilbud, og det
var også en stor suksess med gratis filmvisning på Driv.
Som en del av vår satsning på innovasjon så inviterer vi med oss studenter til å komme med innspill i
en «pitchekveld» i samarbeid med Start UiT.
Undertegnede sitter i styringsgruppen for Elvesletta studentboliger på Svalbard og reiser dit i neste
uke for å høre på innspill fra studentene og planavdelingen i lokalstyret. Videre skal styret til Svalbard
i uke 9 på styreseminar for å se på tomten og ta stilling til prosjektets videre gang.
Der skal vi også gå i dybden på resultatene fra Studentundersøkelsen som nylig kom og se hva vi gjør
bra og hva vi kan gjøre bedre. Her håper jeg også at parlamentet kan være med å gi innspill framover.
Så vil jeg ha en del mer informasjon og ting å ta opp utover i året, når vi starter styremøtesesongen
for året.

Stå på!

Beste ønsker
Styreleder i Norges Arktiske Studentsamskipnad
Johannes Utvåg
99415833
johannesutvaag@gmail.com
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SAK 50-1718 Kontorreglement for arbeidsutvalget

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 07.02.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I 2011 vedtok studentparlamentet et kontorreglement for arbeidsutvalget (daværende
studentrådet).
Kontrorreglementet er ment å være en instruks for hvilke plikter som tilligger vervet i
arbeidsutvalget,
Siden kontorreglementet ble vedtatt i 2011 har påfølgende reglementsendringer i øvrige
reglement for studentparlamentet blant annet ført til at studentrådet er døpt om til
arbeidsutvalget.
Videre har UiT fusjonert med tre andre utdanningsinstitusjoner siden den gang, og studenter fra
disse utdanningsinstusjonene har ikke hatt anledning til å delta i behandling av
kontorreglementet.
Arbeidsutvalget mener det er på tide å ta opp igjen kontorreglementet til behandling i
studentparlamentet. Både fordi det er nødvendig med en oppdatering av begrepene i
reglementet, fordi det er ønskelig at det tas opp til behandling etter fusjonene man har vært
gjennom, og fordi det er greit at medlemmene i studentparlamentet er bevisste på at det ligger
et slikt reglement til grunn for arbeidsutvalgets virke.
I tillegg til at begrepsbruken gjennomgående er oppdatert foreslår arbeidsutvalget enkelte
mindre endringer og forenklinger. Her mener flertallet i arbeidsutvalget at de foreslåtte
endringene ikke er av en meningsbærende karakter, men er oppklarende med tanke på
gjeldende praksis.
Et mindretall i arbeidsutvalget (Ole Even Andreassen) mener at disse endringene er mer
gjennomgripende, og ønsker derfor ikke at endringene i kontorreglementet vedtas av
studentparlamentet.
Mindretallets innstilling er begrunnet her:
Begrunnelsen for ikke å vedta kontorreglementet slik endringene foreslås er at det ikke burde
gjøres endringer i de arbeidsbetingelsene som man ble valgt på i denne perioden. Det ønskes
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derfor primært at kontorreglementet blir vedtatt å gjelde fra tiltredelsen av et nytt arbeidsutvalg
den 01.07.2018.
Sekundert vil jeg foreslå å stemme mot endringen i kontorreglementet da en arbeidshverdag i
arbeidsutvalget kan til tider være lite forutsigbar, og at en bestemmelse om å måtte være tilstede
på kontoret dermed kan hindre en mer utadrettet jobb. Nåværende bestemmelse om at vi
normalt skal være på kontorer åpner derfor opp for at arbeidsutvalget også kan engasjere seg
arbeid som er knyttet til å være tilstede på f.eks. arrangementer og diskusjoner (i arbeidstiden)
som kan være viktige for å fremme arbeidsutvalgets synlighet og engasjement.

Vedlegg:
Gjeldende kontorreglement
Nytt kontorreglement

Forslag til vedtak:
Flertallsinnstilling: Nytt kontorreglement vedtas som foreslått
Mindretallsinnstilling:
Primært forslag: Nytt kontorreglement trer i kraft fra 01.07.2018
Subsidiært forslag: Forslaget til nytt kontorreglement vedtas ikke.

[NYTT FORSLAG] Kontorreglement for Studentparlamentets
Arbeidsutvalg ved UiT
§ 1 GENERELT

§ 1–1 Fravikelighet
Dette reglementet viker for Reglement for Studentparlamentet og Forretningsorden for
Studentparlamentet.
§ 1–2 Formål
Arbeidsutvalget er Studentparlamentet i Tromsøs utøvende organ, og plikter å orientere
Studentparlamentet og følge opp dets vedtak.
§ 1–3 Studentparlamentsmøter
Arbeidsutvalget skal fremme saker for Studentparlamentet, og står fritt til å innstille i saker som skal
behandles på studentparlamentsmøter.

§2 MØTEVIRKSOMHET

§ 2-1 Møtehyppighet
Arbeidsutvalget skal holde møter en gang i uken, med mindre annet er avtalt. Referat fra
arbeidsutvalgets møter er normalt sett offentlige. Dersom det forekommer situasjoner hvor det er
nødvendig å unnta offentligheten deler av eller hele saken vil det bli laget et internt referat.
§ 2–2 Innkalling
Arbeidsutvalget forutsettes selv å avtale dato og tidspunkt for det enkelte møte. Det skal normalt
sett settes datoer for arbeidsutvalgsmøter for hele semesteret ved begynnelsen av hvert semester.
Studentparlamentets leder er ansvarlig for at det kalles inn til møter og at alle arbeidsutvalgets
medlemmer har fått beskjed om neste møtedato og tidspunkt.
§ 2–3 Rett til å melde saker
Alle semesterregistrerte studenter ved UiT, herunder også arbeidsutvalget og studentparlamentets
medlemmer har rett til å melde saker til arbeidsutvalgsmøtene. Det er opp til arbeidsutvalget om
sakene realitetsbehandles.
§ 2–4 Sakspapirer/saksliste
Studentparlamentets leder har ansvaret for at arbeidsutvalgets s øvrige medlemmer får tilgang til
sakspapirer/saksliste til førstkommende Studentrådsmøte senest en virkedag før dette møtet.
Hastesaker kan settes opp på sakslista ved alminnelig flertallsvedtak.
§ 2–5 Voteringer
Arbeidsutvalgsmøtene er vedtaksdyktige dersom minst to av arbeidsutvalgets medlemmer er til
stede ved voteringen over den enkelte sak. Arbeidsutvalgets medlemmer har stemmerett i den
enkelte sak; ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 2–6 Referater
Dersom ikke annet fastsettes er Studentparlamentets organisasjonskonsulent referent på
arbeidsutvalgets møter.
§ 2–7 Møterett og -plikt, med tale- og forslagsrett
- Medlemmer av arbeidsutvalget samt studentparlamentets organisasjonskonsulent har møteplikt
- Studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité har møterett

- Arbeidsutvalget kan for en enkelt sak eller for et helt møte innvilge tale- og/eller forslagsrett ved
simpelt flertallsvedtak
§ 2–8 Faste punkter på dagsordenen
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Godkjenning av referat
- Orienteringer
§ 2–9 Møteledelse
Arbeidsutvalgets leder er møteleder; dersom leder er borte kan de øvrige medlemmene avholde
møtet med nestleder som møteleder. Medlemmer av arbeidsutvalget som ikke er tilstede på møtene
skal orienteres om beslutninger som tas.
§ 2–10 Arkivering
Medlemmene av arbeidsutvalget plikter å arkivere dokumenter av interesse for fremtidig tillitsvalgte.
§ 2–11 Internevaluering
Det skal gjennomføres internevaluering hvert år.
§ 2–12 Overlapping av arbeidsutvalget
Det avtroppende arbeidsutvalget plikter å utarbeide plan for overlappingsperioden og delta på
overlapp etter Studentparlamentets konstituerende møte. Som den del av overlappen skal
kontorreglementet gjennomgås og signeres.

§ 3 ARBEIDSUTVALGETS KOMPETANSE

§ 3–1 Personalsaker og konfidensialitet
Personalsaker som angår enkeltpersoner skal alltid behandles i lukket møte.
§ 3–2 Lukking av saker
Arbeidsutvalget kan med 3/4 kvalifisert flertall unnta opplysninger fra Studentparlamentet og
Studentparlamentets faste komiteer, når særskilte forhold krever det. Kontrollkomiteen skal få
begrunnelse for lukking av slike saker. Arbeidsutvalgets medlemmer har i slike tilfeller taushetsplikt.
§ 3–3 Habilitet
I enhver sak som behandles av arbeidsutvalget skal det tas hensyn til forvaltningslovens regler om
habilitet.

§ 4 ANSVARSFORDELING I ARBEIDSUTVALGET

§ 4–1 Internkonstituering av arbeidsutvalget
I henhold til §6.2 i reglement for studentparlamentet ved UiT skal arbeidsutvalget konstituere seg
selv, og fordele følgende faste oppgaver:

• Utdanning og læringsmiljø
• Fag og forskning
• Likestilling
• Velferd
• Internasjonalisering
• Karriere og arbeidsliv
• Informasjon og kontakt
• Organisasjon og studentdemokrati
• Koordinering mellom eksterne campus

Dersom det er ønskelig kan arbeidsutvalget med simpelt flertall endre fokusområdet til en eller flere
av arbeidsutvalgets medlemmer.

§ 4–2 Leders oppgaver
- Koordinere arbeidet i arbeidsutvalget
- Intern informasjonsutveksling
- Ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde
- Representere arbeidsutvalget og studentene ved Universitetet i Tromsø
§ 4–3 Nestleders oppgaver
- være leders stedfortreder
- Ha ansvar for at arbeidsutvalget fungerer etter gitte retningslinjer og reglement
§ 4-4 Arbeidsutvalget
- Intern arbeidsfordeling og oppfølging av dette gjennom funksjonstiden
- Iverksette vedtak fattet av Studentparlamentet og/eller arbeidstuvalget
- Ekstern informasjonsvirksomhet
- Kontakt med Universitetets administrasjon og ledelse
- Kontakt med Norsk studentorganisasjon og International Students Union
- Kontakt med studentsamskipnaden
- Kontakt med alle studentorganisasjoner tilknyttet Universitetet i Tromsø og studentutvalgene.

§ 5 ARBEIDSUTVALGETS ARBEIDSFORHOLD

§5-1 Kontortid
Alle medlemmer av arbeidsutvalget har kontortid 10-14. Ved perioder med betydelige mengder
relevant overtid, annen møtevirksomhet innenfor kontortiden eller arbeid i helgene, kan
arbeidsutvalget avvike fra kontortiden ved vedtak på AU-møte eller innvilgelse fra leder.
§5-2 Ferie
Arbeidsutvalgets medlemmer gis anledning til å ta ut inntil fire uker ferie i løpet av perioden. Ferie
skal så langt det er mulig legges til høytider som jul og påske, og andre tider når det er stille på
universitetet. Ferieavvikling koordineres på AU-møtene eller innvilges av leder. Leder har ansvar for
at noen i Arbeidsutvalget til enhver tid er tilgjengelig på e-post eller telefon.
§5-3 Supplering
Dersom leder fratrer sitt verv overtar nestleder som leder for arbeidsutvalget. Nye medlemmer av
arbeidsutvalget velges av Studentparlamentet, etter ordinært valgreglement for konstituering.
§5-4 Midlertidig personalhjelp og prosjektstillinger
Arbeidsutvalget har mulighet til å vedta bruk av midlertidig personalhjelp eller prosjektstilling i
henhold til vedtatt budsjett. Det skal i hvert enkelt tilfelle settes opp kontrakt hvor arbeidsoppgaver,
arbeidstid og lønn er angitt. Kontrakten skal signeres av den ansatte og av leder eller nestleder.
Oppretting av nye permanente stillinger kan kun gjøres av Studentparlamentet.
§5-5 Reise
Ved reise som er nøvendig i forbindelse med å utøve vervet i arbeidsutvalget kan
Studentparlamentets driftsbudsjett dekke billettkostnader.

§ 6 IKRAFTTREDELSE

Dette reglementet trer i kraft fra 07.02.2018, og opphever alle tidligere reglementer,
arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for tidligere arbeidsutvalg.

[GJELDENDE REGLEMENT] Kontorreglement for Studentrådet
ved Universitetet i Tromsø
§ 1 GENERELT

§ 1–1 Fravikelighet
Dette reglementet viker for Reglement for Studentparlamentet og Forretningsorden for
Studentparlamentet.
§ 1–2 Formål
Studentrådet er Studentparlamentet i Tromsøs utøvende organ, og plikter å orientere
Studentparlamentet og følge opp dets vedtak.
§ 1–3 Studentparlamentsmøter
Studentrådet skal fremme saker for Studentparlamentet, og står fritt til å innstille i saker som
skal behandles på studentparlamentsmøter.

§2 MØTEVIRKSOMHET

§ 2-1 Møtehyppighet
Studentrådet har minst et møte i uken, hvor referat i all hovedsak er offentlige. Dersom det
forekommer situasjoner hvor det er nødvendig å unnta offentligheten deler av eller hele saken
vil det bli laget et internt referat.
§ 2–2 Innkalling
Studentrådet forutsettes selv å avtale dato og tidspunkt for det enkelte møte.
Studentparlamentets leder er ansvarlig for at det kalles inn til møter og at alle Studentrådets
medlemmer har fått beskjed om neste møtedato og tidspunkt.
§ 2–3 Rett til å melde saker
Alle semesterregistrerte studenter ved UiT, samt Studentrådets og Studentparlamentets
medlemmer har rett til å melde opp saker. Det er opp til Studentrådet om sakene
realitetsbehandles.
§ 2–4 Sakspapirer
Studentparlamentets leder har ansvaret for at Studentrådets øvrige medlemmer får tilgang til
sakspapirene til førstkommende Studentrådsmøte senest en virkedag før dette møtet.
Hastesaker kan settes opp på sakslista ved alminnelig flertallsvedtak.
§ 2–5 Voteringer
Studentrådsmøtene er vedtaksdyktige dersom minst to av Studentrådets medlemmer er til stede
ved voteringen over den enkelte sak. Studentrådets medlemmer har stemmerett i den enkelte
sak; ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 2–6 Referater
Dersom ikke annet fastsettes er Studentparlamentets organisasjonskonsulent referent på
Studentrådets møter.
§ 2–7 Møterett og -plikt, med tale- og forslagsrett
- Medlemmer av Studentrådet har møteplikt
- Kontrollkomiteen og Studentparlamentets organisasjonskonsulent har møterett

- Studentrådet kan for en enkelt sak eller for et helt møte innvilge tale- og/eller forslagsrett ved
simpelt flertallsvedtak
§ 2–8 Faste punkter på dagsordenen
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Godkjenning av referat
- Orienteringer
§ 2–9 Møteledelse
Studentrådets leder er møteleder; dersom leder er borte kan de øvrige medlemmene avholde
møtet med nestleder som møteleder. Referatet blir imidlertid ikke offentlig gjort før leder har
fått anledning til å ta stilling til det.
§ 2–10 Arkivering
Medlemmene av Studentrådet plikter å arkivere dokumenter av interesse for fremtidig
tillitsvalgte.
§ 2–11 Internevaluering
Det skal gjennomføres internevaluering hvert semester.
§ 2–12 Overlapping av Studentrådet
Det avtroppende Studentrådet plikter å utarbeide plan for overlappingsperioden og delta på
overlapp etter Studentparlamentets konstituerende møte.

§ 3 STUDENTRÅDETS KOMPETANSE

§ 3–1 Personalsaker og konfidensialitet
Personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsetting, oppsigelse, ordensstraff,
avskjed og suspensjon, skal alltid behandles i lukket møte.
§ 3–2 Lukking av saker
Studentrådet kan med 3/4 kvalifisert flertall unnta opplysninger fra Studentparlamentet og
Studentparlamentets faste komiteer, når særskilte forhold krever det. Kontrollkomiteen skal få
begrunnelse for lukking av slike saker. Studentrådets medlemmer har i slike tilfeller
taushetsplikt.
§ 3–3 Habilitet
I enhver sak som behandles av Studentrådet skal det tas hensyn til forvaltningslovens regler om
habilitet.

§ 4 ANSVARSFORDELING I STUDENTRÅDET

§ 4–1 Internkonstituering av Studentrådet
- Leder
- Nestleder
- Velferdspolitisk ansvarlig
- Utdanningspolitisk ansvarlig
- Likestillingsansvarlig
- Internasjonalt ansvarlig
Dersom det er ønskelig kan Studentrådet med simpelt flertall redefinere fokus området til en
eller flere av Studentrådets medlemmer.

§ 4–2 Leders oppgaver
- Koordinere arbeidet i Studentrådet
- Intern informasjonsutveksling
- Ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde
- Ha personalansvar for Studentparlamentets organisasjonssekretær
- Være representant for Studentrådet og studentene ved Universitetet i Tromsø
§ 4–3 Nestleders oppgaver
- være leders stedfortreder
- være leders 1. vara til den Norsk studentorganisasjons Landsstyre
- Ha ansvar for at Studentrådet fungerer etter gitte retningslinjer og reglement
§ 4-4 Studentrådets oppgaver
- Intern arbeidsfordeling og oppfølging av dette gjennom funksjonstiden
- Iverksette vedtak fattet av Studentparlamentet og/eller Studentrådet
- Ekstern informasjonsvirksomhet
- Kontakt med Universitetets administrasjon og ledelse
- Kontakt med den Norsk studentorganisasjon og International Students Union
- Kontakt med SiTo
- Kontakt med alle studentorganisasjoner tilknyttet Universitetet i Tromsø og studentutvalgene.

§ 5 STUDENTRÅDETS ARBEIDSFORHOLD

§5-1 Kontortid
Alle medlemmer av Studentrådet har normalt kontortid 10-14. Ved perioder med betydelige
mengder relevant overtid eller arbeid i helgene, kan Studentrådet avvike fra kontortiden ved
vedtak på Studentrådsmøte eller innvilgelse fra leder.
§5-2 Ferie
Leder og nestleder i Studentrådet har rett til fem ukers ferie i løpet av perioden; de øvrige
medlemmene har rett til fire ukers ferie. Ferieavvikling for studentrådsmedlemmer og
Studentparlamentets organisasjonssekretær koordineres på studentrådsmøtene eller innvilges
av leder. Leders ferie må avvikles av Studentrådet. Leder har ansvar for at noen i Studentrådet til
enhver tid er tilgjengelig på e-post eller telefon.
§5-3 Supplering
Dersom leder fratrer sitt verv overtar nestleder som leder for Studentrådet. Nye medlemmer av
Studentrådet velges av Studentparlamentet, etter ordinært valgreglement for konstituering.
Studentrådet har mulighet til å innstille en kandidat ved supplering.
§5-4 Midlertidig personalhjelp og prosjektstillinger
Studentrådet har mulighet til å vedta bruk av midlertidig personalhjelp eller prosjektstilling i
henhold til vedtatt budsjett. Det skal i hvert enkelt tilfelle settes opp kontrakt hvor
arbeidsoppgaver, arbeidstid og lønn er angitt. Kontrakten skal signeres av den ansatte og av
leder eller nestleder. Oppretting av nye permanente stillinger kan kun gjøres av
Studentparlamentet.
§5-5 Reise
Ved reise kan Studentparlamentets driftsbudsjett dekke billettkostnader for Studentrådet,
organisasjonssekretær og andre som er tilkjent en reise etter vedtak i Studentrådet. I alle

tilfeller skal det foreligge vedtak i Studentrådet. I særlige tilfeller kan Studentrådet vedta å
dekke reiseutgifter i etterkant av foretatt reise.

§ 6 IKRAFTTREDELSE

Dette reglementet trer i kraft fra 27. september 2011, og opphever alle tidligere reglementer,
arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for tidligere Studentråd.
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SAK 51-1718 Søknader om oppstartsstøtte

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 07.02.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Semesteravgiftskomiteen avleverer med dette sin innstilling til Studentparlamentet vedrørende
søknader fra studentorganisasjoner om oppstartstøtte og arrangmentstøtte.
Komiteen har bestått av: Sebastian H. Henriksen (leder), Andreas Persen, Jarl Kaasen, Sindre
Berntsen og Mathias Brattli Agaze.
I forrige semester gjorde vi som studentparlamentet et av våre viktigste vedtak, nemlig
fordelingen av semesteravgiften. Dette vedtaket betyr mye for mange studenter ved UiT Norges
arktiske Universitet og det er et tydelig ønske fra både arbeidsutvalget, semesteravgiftskomiteen,
og studentparlamentet å støtte opp under de aktive studentorganisasjonene.
Det ble ved høstfordelingen avsatt kroner 444.444 kroner til
oppstartsstøtte/arrangementsstøtte/vårfordelingen av semesteravgift.
Semesteravgiftiskomtieen ser fram til å ta fatt på dette arbeidet og har siden sist også mottatt
søknader fra studentorganisasjoner. Totalt har komitéen mottatt søknader fra 3 ulike
studentorganisasjoner hvor alle omhandler oppstartstøtte. Følgende studentorganisasjoner har
søkt om oppstartstøtte eller arrangementsstøtte: Nakama UIT, Astud UIT, Ester foreningen ved UIT.
Det er gledelig at komitéen får slike søknader og vi ønsker alle studentinitiativ som oppfyller
kriteriene til støttemidler velkommen. Til grunn for behandlingen har vi sett på kriteriene som
listes opp i §7 i reglement fortildeling av støttemidler:
§ 7. Behandling av søknader
Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges:
- Budsjett
- Regnskap
- Økonomiske behov
- Fremtidsplaner
- Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger
- Medlemstall
- Aktivitetsnivå
- Foreningens formål
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Semesteravgiftskomiteen har avholdt møte 19. januar. Søknadene som ble behandlet i møtet
ligger vedlagt.
Forslag til vedtak
- Søknaden fra Nakama UIT innvilges med beløp på kroner 10.000.
- Søknaden fra Astud UIT innvilges med beløp på 15.000 kroner
- Søknaden fra Ester Kjemi forening avslås da semesteravgiftskomiteen mener foreningen ikke
oppfyller kravene som stilles for å motta støtte.

Søknad om oppstartsmidler Arbeiderpartiets studetlag i Tromsø.
Organsisasjonsnummer: 919811838
Vedlegg:
Stiftelsesdokumenter
Budsjett
Vedtekter
Arbeiderpartiets studentlag i Tromsø (heretter: Astud Tromsø) er en politisk studentforening
som holder til på UiT Tromsø. Vårt mål er å skape politisk engasjement blant studenter, og
være et sosialt og faglig tilskudd på campus. Vi ønsker å bidra til enda mer aktivitet og liv på
campus. Gjennom politiske og faglige arrangementer, medlemskvelder, seminarer etc. håper
vi på å bli en viktig møtearena for studenter. Vi vil være en åpen, inkluderende og
engasjerende organisasjon. Astud ser også et stort potensiale for å samarbeide med andre
studentorganisasjoner om arrangementer for studenter.
Vår målgruppe er studenter på campus som er medlemmer av, og/eller føler tilhørighet med
Arbeiderpartiet, eller som kunne tenke seg å bli engasjert i fremtiden.
Astud Tromsø har i dag 19 registrerte medlemmer, hvorav alle er studenter ved UiT – Norges
arktiske universitet. Denne listen kan ettersendes om ønskelig.
Siden oppstarten i september har vi allerede hatt flere arrangementer. Vi har blant annet hatt
valgvake før stortingsvalget, vært på Mat&Prat i regi av samskipnaden og hatt to styremøter
siden årsmøtet. I tillegg arrangerte vi «Norsk utenrikspolitikk i en urolig verden» med Espen
Barth Eide og Anniken Huitfeldt i teorifagskantinen. Astud har også stått på stand under
StudExpo. I oktober hadde vi medlemskveld med pizza og politisk quiz. Til nå har vi ingen
egenkapital, så vi har brukt av private midler. Om vi skal kunne fortsette jevnlige
arrangementer og møter er vi avhengige av støtte til midler. I lengden blir det problematisk å
betale det av egen lomme.
Astud Tromsø har mange spennende ting vi ønsker å gjennomføre. Målet er å ha slike møter
minimum én gang i måneden. Regelmessige medlemsmøter hvor man kombinerer sosialt og
faglige aktiviteter. Dette anser vi som viktig for å skape og opprettholde engasjement. Ved
slike møter kommer kostnader på mat og utstyr som kaffekopper, kaffe, brus osv.
Vi ønsker å sende noen av våre medlemmer på Astud nasjonalt sin ledersamling på nyåret, i
tillegg til nasjonal samling som er planlagt i januar/februar 2018. Dette er gjerne mer kostbart
grunnet utgifter til reise og opphold, men dersom vi har rom til det er det et sterkt ønske å få
til. Slike samlinger og konferanser kan være meget nyttig og lærerik for medlemmene. Ikke
minst kan det gi mye engasjement og inspirasjon til videre arbeid,
En til aktivitet vi ønsker er å arrangere seminarer på Campus i Tromsø, hvor vi for eksempel
kan invitere folk fra partiet til å holde foredrag og workshops. Om budsjettet tillater det har vi
også et ønske om å leie inn eksterne foredragsholdere som kan informere om temaer vi finner

1

nyttige. Astud Tromsø ser for seg at man kan arrangere større seminarer/foredrag med andre
studentforeninger med noenlunde lik målgruppe og/-eller interesser innenfor politikk.
Eksempler på slike foreninger kan være SAIH og Høyre studenter m.m.
Astud ønsker å stadig utvikle organisasjonen og rekruttere medlemmer. Derfor vil ha
regelmessig standvirksomhet på campus. Til slike aktiviteter kommer det gjerne kostnader til
standmateriale, mat og/eller drikke, brosjyrer etc.
For mer detaljert oversikt over anslåtte kostnader, se vedlagt budsjett.
Ellers har vi et stort behov for å investere i eget promomateriell som organisasjoner gjerne
har. Dette gjelder roll-up, t-skjorter, brosjyrer, plakater og annet materiell. En stor del av
oppstartmidlene vil derfor gå til et slikt formål.
Astud UiT søker om 15 000kr i oppstartsmidler.

2

oppstartsbudsjett for Arbeiderpartiets studentlag i Tromsø
inntekter/finansiering
oppstartstøtte fra studentparlamentet
medlemskontingent*
utgifter
promomateriell
Reiser ift. konferanser
konferanser, seminarer og workshops
meldemsmøter
styremøter
Standvirksomhet
resultat

*Blir innhentet i 2018

19*50

15 000
950
4500
1450
3500
4000
1500
1000
0

Søknad om oppstartstøtte for Japaninteresseforeninga Nakama på UiT
Den nyoppstartede Japaninteresseforeninga Nakama på UiT søker en oppstartstøtte på 16 100 kr. Vi
er foreløpig en gruppe med 24 medlemmer, der når Nakama begynner med aktiviteter så regner vi
med å bli en gruppe på 30 medlemmer eller flere. Vi søker for 1 år med oppstartstøtten og siden det
ikke blir utdelt noe støtte før til neste år søker vi også driftstøtte.
Japaninteresseforeninga Nakama på UiT er en forening som er dannet for å samle mennesker som er
interessert i Japan på en eller annen form. Dette kan være for mennesker som er for eksempel
interessert i japansk språk, mat, tegnefilm eller kultur.
Det er vedlagt vedtekter og protokoll fra stiftelsesmøte.
Budsjettet ser ut som følgende:
Hva
Oppstartstøtte
Origami
Animestreamingnettside
Mat
Filmavslag for medlemmer
Banktjenester
Bøker
Banner
Kalligrafi
Totalt

Utgifter

Inntekter
16 100 kr

800 kr
700 kr
6000 kr
1800kr
2300 kr
3000 kr
1000 kr
500 kr
16100 kr

Begrunnelser for hvert utgiftspunkt:
-

Origami:
Origami eller papirbretting, er en del av den japanske kulturen som er mulig å gjøre i
felleskap. Disse pengene er satt av til å kjøpe origamipapir og en origamibok med oppskrifter.
Det første arrangementet vi kommer til å ha er origamibretting.

-

Animestreamingnettside:
Anime er en sentral side av japaninteressen utenfor Japan, der de japanske tegnefilmseriene
er ofte det som vekker interessen blant folk. Å se anime sammen kan derfor bli en mulighet
til å treffes jevnlig i gruppen der vi kan se på varierende serier lovlig. Det skal prøves å settes
opp et møte en dag i uken.

-

Mat:
Mat er en del av enhver kultur, også Japan. Foruten om det vanlige bruk av mat i
studentforeninger, blir det også kjøpt inn japansk mat for å dele mellom medlemmene. Te er
en stor del av japansk kultur, og derfor kommer det også til å bli kjøpt inn te og tekopper. Te
kommer til å bli sentralt å ha på møtene i klubben.

-

Filmavslag:
Rabatt for studentmedlemmer i Nakama til kinobilletter på japanske filmer. Det er en fin
måte for å få medlemmer til å være sosial sammen og nyte japansk kultur. Pengene som ikke

blir brukt opp på denne posten blir brukt til å kjøpe inn filmer slik at Nakama kan arrangere
filmkvelder.
-

Banktjenester:
Utgiftene for å opprette en bedriftskonto i DNB, der det er to som har ansvaret på kontoen
til Nakama. Disse to er økonomiansvarlig og leder.

-

Bøker:
Bøker om japansk språk og hvordan å lære det. Dette er for å gi medlemmer en mulighet til å
samarbeide for å lære både muntlig og skriftlig japansk. Det kommer også til å være mulighet
å arrangere møter om å lære japansk. I tillegg planlegger vi å kjøpe fagbøker om japansk mat,
tegnestil og kultur.

-

Banner:
Utgift til et banner for Nakama. Dette er for å kunne fremme foreningen under forskjellige
situasjoner på UiT, eksempel Studexpo. Dette er foreløpig satt opp en pris der, ved at det
ikke er kjent hva det vil koste for Nakama å ordne banneren. Vi er i kontakt med en bedrift
for å få et prisanslag.

-

Kalligrafi:
Å lære seg kalligrafi er en stor fordel for å lære å skrive japansk. Det blir derfor en fin måte å
lære japansk på. For å lære kalligrafi trenger man blekk, papir, osv.

Siden Nakama ikke har en konto opprettet, så har vi satt opp økonomiansvarlig Ingar W. Eskeland sin
konto til å oppbevare oppstartstøtten til vi har fått opprettet en konto.
Konto støtten kan bli satt inn på: 2020 33 56170
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SAK 52-1718 Valg til Styringsgruppe for digital eksamen

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 07.02.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Det er kommet ønske om at studentparlamentet skal utnevne en representant til
styringsgruppen for digital eksamen. Funksjonsperioden for denne styringsgruppen er 2018.2021. Det er beregnet møtevirksomhet på 4 møter per kalenderår i denne styringsgruppen

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person1] med [person2] som vara til styringsgruppen fro digital
eksamen
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SAK 53-1718 Suppleringsvalg til kontroll- og organisasjonskomiteen

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 07.02.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Som følge av at en av representantene i studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité
ikke lenger er student ved UiT, er det ønskelig at komiteen suppleres med et nytt medlem.
Kontroll- og organisasjonskomiteen har ansvaret for at studentparlamentets aktivitet er i
henhold til studentparlamentets reglementer. Dette innebærer blant annet å delta på møtene i
studentparlamentet for å sikre at de avholdes i henhold til forretningsorden, men også annen
kontrollvirksomhet der medlemmene i studentparlamentet eller kontrollkomiteen på eget
initiativ finner det ønskelig.
Vervet i kontroll- og organisasjonskomiteen er honorert med 500 kroner per
studentparlamentsmøte.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person] som ny representant til kontroll- og organisasjonskomiteen
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SAK 54-1718 Valg av delegater til landsmøtet i Norsk
studentorganisasjon (NSO)

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 07.02.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

UiT Norges arktiske universitet er tilgodesett med 11 delegater til landsmøtet i NSO.
Landsmøtet er det øverste organet i NSO, og er blant annet ansvarlig for å velge organisasjonens
daglige ledelse og for å vedta politikk på vegne av organisasjonen og dermed også alle studenter
ved tilknyttede medlemsinstitusjoner.
Landsmøtet finner sted i Tønsberg fra 20. til 22. april. I tillegg arrangeres det et formøte for
landsmøtedelegater i Trondheim fra 7. til 8. april.
Som deltaker i UiT-delegasjonen forutsettes det at du har anledning til å delta på både formøtet
og landsmøtet. I tillegg arrangerer delegasjonen egne formøter i forkant av landsmøtet, hvor det
blant annet blir anledning til å spørre ut kandidater som stiller til valg i sentrale posisjoner i NSO.
Delegasjonen konstituerer seg selv med en delegasjonsleder blant de valgte delegatene, som har
ansvar for å avholde nødvendige delegasjonsmøter og for informasjonsinnhenting i forbindelse
med reisebestilling.
Presentasjoner av de som har meldt sin interesse for å delta på landsmøtet innen sakspapirene
ble sendt ut ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger
Lasse O. Øien
Rebecca Marum
Kristoffer Wilhelmsen
Aleksander T. Berget
Ida Elise Asplund
Daniel H. Masvik
Erlend Anfinsen
[person 8]
[person 9]
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[person 10]
[person 11]
som delegater til landsmøtet i NSO.
Med [så mange som mulig] som vararepresentanter.

Kandidatpresentasjoner NSO
Lasse Olavsen Øien
Vil med dette melde mitt kandidatur til landsmøtet til NSO
Etter flere år i aktive verv både innad i IE og NITO har jeg vært med på deres landsmøter, jeg er også
vant til å stå foran større forsamlinger, tale min/vår sak, stå for meningene og argumentere godt for
dem. Jeg har også hatt flere verv som student som listes under.
Verv:











Leder for Campustinget i Narvik
17/18
Styremedlem for Campustinget i Narvik
16/17
Hovedtillitsvalgt
16/17
Tillitsvalgt
15/16
Nestleder NITO Studentene
17/18
Styremedlem NITO studentene
18/19
Leder SPE Student Chapters Harstad/Narvik
18/19
Fadder
16/17
Studentrepresentant for Campusutviklingsprosjektet
Studentrepresentant for Jubileumskomité

Erfaringen jeg innehar tror jeg vil kunne komme godt med under landsmøtet til NSO.

Rebecca Marum
Studieretning: Elkraft, Y-vei (Narvik)
Jeg har fra starten av studiet mitt vært en del av studentpolitikken i Narvik. De siste to årene har jeg
vært nestleder i Campustinget, samtidig som jeg har vært en del av studentparlamentet. I tillegg har
jeg verv som studentrepresentant ved IVT- fakultets styret og drevet fadderordningen. Jeg har fått
mye erfaringer fra disse vervene og finner det derfor naturlig å stille som delegat til LMNSO for å
representere UiT.
Tidligere erfaring:
●
●
●
●
●

AU Campustinget – Nestleder 2016- d.d.
Studentparlamentet- IVT-representant 17/18
IVT- Fakultet styret – studentrepresentant 2016- d.d.
Fadderordningen – Leder i to perioder
Studentparlamentet – vara representant 16/17

Kristoffer Wilhelmsen
Jeg er 24 år, og studerer profesjonsstudiet i psykologi ved campus Breivika.
Jeg stiller meg herved til disposisjon for UiT’s delegasjon til årets landsmøte i Norsk
studentorganisasjon. Med meg i en slik delegasjon tar jeg en bred forståelse for organisasjonens
kultur og interne prosesser. Samtidig har jeg et nettverk som strekker seg inn i de fleste delegasjoner
av konsekvens. Samlet tror jeg derfor jeg vil være et positivt bidrag til vår institusjons innsats på
landsmøtet.

Av annen nevneverdig erfaring bør det nevnes at jeg per nå er styremedlem i Universitetsstyret.

Aleksander T. Berget
Alder: 23 Studerer: bachelor i statsvitenskap
De siste 7mnd har jeg jobbet på fulltid med studentpolitikk. Dette er noe som har vært utrolig
spennende og lærerikt. Gjennom den tiden har jeg opparbeidet meg mye kunnskap og innsikt om
NSO. Det er viktig at vi har noen som kjenner til organisasjonen sitt arbeid, de andre medlemslagene
og kjenner til sektoren. Ved å ha deltatt på mange tidligere NSO-arrangement, så har jeg opparbeidet
meg et godt nettverk. Håper Studentparlamentet ser mine kvalifikasjoner som et godt bidrag til en
sterk delegasjon.

Ida-Elise Seppola Asplund
Studie: Statsvitenskap
Verv: Leder av studentparlamentet UiT
Jeg ønsker med dette å stille som delegat for UiT til landsmøtet i Norsk studentorganisasjon.
Gjennom ledervervet har jeg blitt godt kjent med NSO som helhet, deres arbeid og representanter.
Jeg tror kjennskap til studentbevegelsen kan være en styrke for delegasjonen. Sammen kan vi
forbedre og utvikle landets største interesseorganisasjon for studenter i en enda bedre retning. Jeg
vil bidra til at LM blir en lærerik og god opplevelse for resten av delegasjonen. Jeg håper
studentparlamentet gir med tilliten til å representere UiT under LM 2018.

Daniel Hansen Masvik
22 år, bosatt i Alta
Går master i lærerutdanning, er på 3. året





Campusrepresentant for Finnmark i Studentparlamentet
Lokallagsleder og landsstyrerepresentant for Pedagogstudentene Alta
Studentmedlem i Skikkethetsnemda
Studentmedlem i forskningsstrategisk utvalg

Jeg er fullstendig bitt av basillen når det kommet til engasjement i studentorganisasjoner og
studentpolitikk, jeg får ikke nok. Jeg er aktiv og nysgjerrig i møte med alle former for
studentengasjement, jeg har vært en veldig synlig deltaker i arbeidet i Studentparlamentet fra første
møte i starten av høstsemesteret 2017 og har ikke sett meg tilbake siden, jeg stiller pr nå til medlem i
arbeidsutvalget til Pedagogstudentene nasjonalt, en organisasjon med over 20 000 medlemmer, jeg
er absolutt klar til å gjøre mer og klar for å kunne representere UiTs interesser.
Jeg har som campusrepresentant for Finnmark ihuga kjempet for å beholde fokuset på videre
utvikling av campusene i Finnmark gående, både med tanke på utdanning og på studentvelferd. Jeg
er den typen person som reiser seg og sier ifra når noen handler imot mine interesser, uavhengig om
hvem jeg snakker til. Jeg er en type person UiT trygt kan sende til NSOs landsmøte i med god
samvittighet og vite at våre interesser blir ivaretatt.
Dette er også en opplevelse jeg er veldig nysgjerrig på, jeg har hatt lite med NSO å gjøre på nært hold
og er derfor veldig motivert og forventningsfull med tanke på å skulle delta.

Erlend Anfinsen

Studieprogram: Bachelor i Samfunnsøkonomi
Studiested/Campus: Tromsø
Mail: ean081@post.uit.no
Telefon: +47 98021981
Motivasjonen min ligger forankret i et ønske om at UiTs delegasjon til LMNSO skal stille
sterkest mulig. Jeg forstår det slik at UiT har hatt stor gjennomslagskraft i senere år, og dette
bør både sikres og forbedres på vegne av alle studentene både ved UiT såvel som for resten
av studentene på nasjonalt nivå.
Ved siden av studiene engasjerer jeg meg aktivt. Skoleåret 2016/2017 stilte jeg
som tillitsvalgt, og har siden da tatt på meg desto mer ansvar og sitter per dags dato som
styreleder i Studentutvalget ved BFE (fakultet for biologi, fiskeri og økonomi). Jeg er en
representant for studentene ved BFE, og dette er en rolle jeg med glede
kunne utfordret ytterligere ved å representere UiT som helhet ved å stille meg disponibel
som delegat på LMNSO.
Som person er jeg utadvendt og villig til å ta på meg en utfordring. Jeg er et "ja-menneske",
og gleder meg over å samarbeide med andre om å skape endring. Jeg er genuint nysgjerrig,
for dette vil være mitt første møte med LM. Det å representere UiT og å styrke region Nords
rolle på en såpass tøff arena oppfatter jeg som spennende og appellerende. Det faktum at
jeg er ny i denne settingen anser jeg som en styrke, da jeg kommer utenfra med nye øyne
og. Det at jeg mangler erfaringen fra andre søkere som har deltatt tidligere vurderer jeg som
usaklig, da jeg lærer fort - og ikke er redd for å kaste meg ut i ukjent farvann.
Ambisiøst nok som det allerede er å søke om å være med i delegasjonen til NSO, har jeg også
et ønske om å lede troppen som delegasjonsleder. Erfaringen min som styreleder i
Studentutvalget BFE har gitt meg forståelse for hvordan håndtere flere saker samtidig, samt
være ansvarlig for andre.

31.01.18

SAK 55-1718 Fastsettelse av møtedato for studentparlamentet

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 07.02.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I forbindelse med vedtak av møteplan for våren 2018 ble det ikke vedtatt noen endelig dato for
parlamentsmøtet i mars. Arbeidsutvalget ble bedt av studentparlamentet om å finne en
passende dato.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentets møte i mars 2018 skal finne sted den 6. mars.

31.01.18

SAK 56-1718 Resolusjon - Ja til studentrabatt på buss

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 07.02.2018
Ansvarlig: Moderat Liste

Det er altfor dyrt for studenter å reise kollektivt i Tromsø. Troms fylkestrafikk er alene om å ikke
tilby studentpris på kollektivtrafikk i motsetning til andre store byer i Norge. Dette er verken
framtidsrettet eller miljøvennlig. Studentparlamentet vil gjøre det mulig å være en miljøvennlig
student i Troms og Finnmark.
Studenter er den gruppen med mest sårbar og uforutsigbar økonomi. Som såkalt «Ung Voksen»
(20-29 år) i Tromsø betaler du 420kr i måneden, uavhengig av din økonomiske situasjon. Fokuset
bør ligge på livssituasjon, ikke alder. Gjennomsnittlig vil det være stor økonomisk forskjell på en
24-åring som er fulltidsstudent kontra en som er i fullt arbeid.
Det skal være attraktivt å være student i Nord-Norge og boligprisene er allerede høye. Kombinert
med høye kollektivutgifter vil det være vanskelig å konkurrere med studentbyene lengre sør i
landet.
Studentparlamentet vil:
 Jobbe aktivt for at det skal etableres et reisekort som gir studentrabatt på kollektivtrafikk.
Innstilling til vedtak
[Arbeidsutvalget har ikke behandlet resolusjonen og den har derfor ingen innstilling til vedtak]

31.01.18

SAK 57-1718 Resolusjon Retningslinjer sosiale media
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 07.02.2018
Ansvarlig: SAIH/Arbeidsutvalget

Utveksling og internasjonalisering i høyere utdanning er en økende trend i Norge og ved UiT.
Dette er en positiv og ønsket utvikling fordi internasjonalisering er en kilde til internasjonalt
samhold, økt samfunnsnytte, nye impulser og kulturell utveksling.
Samtidig øker tilgjengeligheten og bruken av sosiale medier. Dette gir stort ansvar både for de
som reiser og institusjonene som tilbyr utenlandsoppholdet. Det kan være krevende å fremstille
mennesker og omgivelser på en riktig og representativ måte i en kort Facebook-oppdatering eller
Instagram-post.
Til tross for gode intensjoner kan fokuset bli på en selv og «eksotiske» opplevelser, samtidig som
lokalbefolkning fremstilles som passiv og stakkarslig. På den måten kan studenter i utlandet selv
bidra til å fremme et forenklet og stereotypisk bilde av Sør.
Studentparlamentet mener at UiT har et ansvar og en viktig rolle i å tilby retningslinjer om og
gode verktøy for bruk av sosiale medier til studentene som reiser på utveksling, feltarbeid og
praksis, slik at studentenes fortellinger til sine følgere i sosiale medier fremmer verdighet,
respekt og et nyansert bilde av Sør.
Studentparlamentet mener:
 at studenter som skal på utveksling, felt og praksis i utlandet – spesielt til utviklingsland –
bør ha relevante forberedelser med retningslinjer og verktøy for bruk av sosiale medier
som fremmer verdighet, respekt og en nyansert fremstilling av lokalbefolkning og
omgivelser.

 studenter som er på campus bør kunne UiT sine retningslinjer om bruk av sosiale medier
som fremmer verdighet, respekt og en nyansert fremstilling av omgivelsene.

Innstilling til vedtak:
Resolusjonen vedtas

31.01.18

SAK 58-1617 Resolusjon - Hvilken studentorganisasjon er du?

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 07.02.2018
Ansvarlig: Moderat Liste
Studenters helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viser at studenter føler seg ensomme
og har manglende følelse av tilhørighet både faglig og sosialt. Undersøkelsen viser også at én av
fem studenter har alvorlige psykiske symptomplager. Dette er noe UiT Norges arktiske
universitet bør ta på alvor.
Manglende tilhørighet kan føre til frafall og dårlig psykisk helse blant studenter. Studentene har
for lite informasjon om det sosiale som foregår på universitetet, herunder hvilke
studentorganisasjoner UiT har å tilby. Terskelen for å engasjere seg og skaffe seg et sosialt
nettverk utenfor studieretningen oppleves for mange som vanskelig.
Studentparlamentet mener at dette kan løses ved at informasjon om studentorganisasjoner
kommuniseres tidligere enn det gjøres i dag. Vi foreslår at det lages et spillkonsept i form av en
spørreundersøkelse som sendes sammen med informasjonsskrivet til nye studenter. Dette spillet
går ut på at studenter krysser av for ulike interesser. Basert på dette vil spillet foreslå passende
studentorganisasjoner som studenten kan melde seg inn i. Her bør det opplyses om
kontaktpersoner i organisasjonen samt beskrivelse av hvordan man melder sin interesse.
I tillegg ønsker vi at spillet kan legges ut på universitetets nettsider slik at det er tilgjengelig for
alle studenter.
Dette vil bidra til at informasjon blir mer synlig, samt at terskelen for å melde seg inn blir lavere
enn ved for eksempel å oppsøke ulike stands.
Studentparlamentet vil:
 Jobbe for å utarbeide et spillkonsept som foreslår hvilke(n) studentorganisasjon(er)
studenten bør melde seg inn i. Link til denne undersøkelsen vedlegges
informasjonsskrivet til nye studenter.
 Jobbe for at nettsidene til UiT oppdateres på dette punkt og gjør det lettere for studenter
å finne informasjon.
 Prioritere saken og jobbe for at spillet blir en realitet for UiTs studenter høsten 2018.
Innstilling til vedtak:
[Arbeidsutvalget har ikke behandlet resolusjonen, og den har derfor ikke noen innstilling til
vedtak]

