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Orientering Leder
Ærede parlament!
Siden forrige parlamentsmøte har jeg satt meg inn i og jobbet med saken om UiT skal få beholde
selveie over byggene sine, jamfør resolusjon til behandling. I den sammenhengen har jeg hatt
videomøter med studentlederne ved de andre U5-universitetene, møte med hovedtillitsvalgt i NTL
ved UiT og deltatt på fremleggingen av De Facto-rapport 5:2019.
Jeg har deltatt på så mange arrangementer i regi av Tromsø Arctic Pride som jeg kunne.
I forbindelse med 50-årsjubileumet til Norges Arktiske Studentsamskipnad har jeg holdt innlegg til
Samskipnadens nye strategi i tillegg til å delta på selve jubileumsmiddagen.
Sammen med AU har jeg deltatt på en lengere workshop med Studentliv for å videreutvikle det
prosjektet, og på skolering i SoMe med markedsføringssjef på Driv.
Jeg har også deltatt på møter med Universitetsbibloteket, rektoratet, Utvidet Ledermøte,
Studiestartnettverket, Studentprestrådet, Studentliv, Tromsø kommunes Studentutvalg og SuperSU.
For øvrig har det gått en del tid til å forberede sakene som behandles på dette møte og på
julebordet i morgen fredag den 06.
Som alltid setter jeg stor pris på spørsmål til nærmere innhold i arbeidet og møtevirksomheten som
nevnt ovenfor.

Med ærbødig hilsen,
Petter N. Rønning
Leder

Latine loqui coactus sum
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Orientering frå nestleiar og ansvarleg for
utdanning, forsking, læringsmiljø og
likestilling
Vyrde Studentparlamentet - UiT,
Takk for førre møte.
Sidan sist, har sjølvsagt mykje tid gått til møter, slik som alltid. Eg og resten av Arbeidsutvalet har
hatt møter med Universitetsbiblioteket, Studentliv – Samskipnaden og Driv. I tillegg har eg deltatt på
møte i Studentutvalet og Læringsmiljøutvalet. Har diverre gått glipp av nokre møter, grunna
sjukdom, men i alle desse, unnateke eitt, så har Arbeidsutvalet vore representert.
Same dag som førre møte, deltok eg på det første møtet i utval til registrering og vekting av
studentaktive undervisingsformar (SUF), som er satt ned av Strategisk utdanningsutval. Utruleg
kjekt å komme i gang med dette arbeidet!
I tillegg var vi i Arbeidsutvalet så heldige å bli invitert til Samskipnaden sitt 50 årsjubileum, som vart
feira på The Edge.
Eg gler meg verkeleg til juleavslutninga i morgon, og håpar alle kjem til å kose seg!

Om det skulle vere nokon spørsmål, så er det berre å ta kontakt.

Med vennleg helsing
Haakon Kyrkjebø Nybø
Husk til i morgon:
Vatn og hand-duk
han ventar å få,
når til bords han vert beden.
Syn godlaget fram,
so greidleg du kann,
med ord og attbeding.
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Orientering velferdsansvarlig
Ærede parlament!
Takk for et veldig spennende og godt møte under Høstfordelingen.
Studentlivworkshop
Den 19.11 og 20.11 deltok AU på Studentlivworkshop med Jonas. Møtene omhandlet hvordan vi kan
gjøre det enklere for de forskjellige foreningene å finne frem til informasjon og de nødvendige
ressursene for å starte opp og drive en organisasjon. Vi fikk bla. Laget en oversikt på studentlivsiden til Samskipnaden, mulighetene organisasjonene har til å søke støtte, hvordan man oppretter
en organisasjon, hvordan man oppretter vedtekter og forholder seg til regelverk for tildeling av
støttemidler.
Markedsføringskurs
Den 21.11 deltok AU på markedsføringskurs med Ildri Jørgensen, som er PR- og markedssjef ved
Driv. Det var et utrolig godt og spennende kurs hvor vi fikk god oversikt over de ulike plattformene
vi benytter oss av og hvordan vi strategisk kan nå ut til flere. Ildris hadde på forhånd av kurset satt
seg inn i aktiviteten vi førte på de forskjellige plattformene og tatt utgangspunkt i dette som hjalp
for kartleggingen av hvor vi er i dag og for målene vi ønsker å sette oss.
Ansvarsfull
Den 26.11 hadde jeg møte med Ingrid fra Ansvarsfull og KoRus om SAT rapporten som blir laget i
sammenheng med fadderundersøkelsen og dybdeintervjuene.
Besøkshunder
Jeg har i løpet av oktober-november er det gått en del tid til planlegging av besøkshunder. Det ble
utrolig stor pågang med mellom 80-90 påmeldinger, som er utrolig gøy å se!
Den 04.12 vil hundebesøkene holdes i fire grupper fra 12:30-14:00. Det er 20stk totalt som får
muligheten til å besøke hundene. Etter å ha sett en så stor pågang skal vi mot vårsemesteret
sammen med Røde Kors se på muligheten til å utvide ordningen slik at enda flere studenter vil ha
muligheten til å delta.

I tillegg har jeg denne måneden deltatt på møte med studiestarnettverket, møte med
studentprestene, møte med UB, AU møter og diverse. AU har også planlagt juleavslutningen for
parlamentet og arrangement og tiltak for å samle de forskjellige foreningene som holder til i
studentgangen.
Håper alle deltar på og får en heidundrende juleavslutning i morgen!
Har du spørsmål er det alltids bare å ta kontakt! :)
Velferds- og Innovasjonsansvarlig
Marthe Hestenes Håkonsen
+47 404 65 703 / +47 900 50 770
velferd@sp.uit.no/ Mha450@post.uit.no
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Orientering internasjonalt og miljøansvarlig
Kjære studenter, parlament, og ordstyrer.
Dette har vært nok en periode med mye å gjøre. Jeg deltok på studentlivkvelden, fikk ikke gått i selve
pride paraden, men var på åpningen og to arrangementer til. Jeg vikariert også en gang på ULM, og
deltok med resten av AU på markedsføringskurs. Jeg håper alle kommer seg godt gjennom eksamen
og at vi kan feire dere og dette halvåret med fire gode møter på julebordet.
Digitalisering
De jevnlige møtene med ITA går veldig bra og vi har diskutert mange spennende saker. Noe av det
nye som vi snakket om der er muligheten for en valgomat ved parlamentsvalget i 2020. De
undersøker den tekniske biten og vi får svar på det ved neste møte 11. desember.
UiT og OsloMet avholdt sin årlige konferanse om «studentaktive læringsrom». Jeg gleder meg til å se
hvordan utviklingen på den fronten blir, men kanskje en av de viktigste erfaringene jeg tok med
meg er at det trengs en kulturendring blant undervisere for å kunne realisere et sånt prosjekt.
DigU prosjektet hadde nylig sitt siste møte, ettersom det er blitt nedlagt. Prosjektet anser jeg som
svært vellykket. Ikke alle prosessene er ferdige, men vil likegreit kunne håndteres av ITA, i tillegg til
at det vil komme et digitaliseringsråd som vil plukke opp nye prosjekter. Det skal gjøre at vi ikke
trenger «DigU 2.0» om noen år.
Klima, miljø, og bærekraft
Arbeidet med å miljøfyrtårn sertifisering har vært i fokus den siste tiden. Sertifiseringen krever at
mange av punktene i arbeidsprogrammet blir innfridd og jobbes med å forbedre universitetets side.
Etter at jeg har skrevet dette er jeg på vei til Harstad for å møte i bærekraftskomiteen. Der vil
endelig det første møtet finner sted.
Internasjonalisering
De jevnlige møtene med internasjonalt kontor går også svært bra. Her har det dukket opp mange
spennende prosjekter. Blant annet en søknad de jobber med for å søke på EUs «European
universities». Det skulle også egentlig komme en stortingsmelding for studentmobilitet i januar,
men den ligger an til å bli forsinket noen måneder. Jeg vil også minne alle på at arrangementene
under Arctic Frontiers er åpne for UiT studenter.
For spørsmål, ta gjerne kontakt.
God jul og godt nyttår!
Med vennlig hilsen
Herman Siggerud
Ansvarlig for Internasjonalisering, Digitalisering, og Miljø.
E-post: hsi029@post.uit.no
Telefon: 98085660
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Orientering Universitetsstyret
Kjære parlament,
Siden forrige møtet i studentparlamentet har vi hatt ett møte den 28. November. I skrivende
stund (26.11), er ikke dette møtet avholdt enda, og vi kan dermed ikke orientere om hvordan det
har gått i denne skriftlige orienteringen. Det vil vi derimot gjøre i den muntlige orienteringen på
møtet.
En sak parlamentet likevel bør merke seg er sak 45/19 om handlingsplaner for likestilling og
mangfold 2019, som inneholder en rekke foreslåtte tiltak for UiT.
Neste planlagte møte i Universitetsstyret blir ikke før den 5. februar.
Vi vil minne om at sakspapirene til møtene våre er tilgjengelig én uke før og kan finnes her, samt
at Khrono livestreamer møtene våre. Etter møtet er disse tilgjengelig i rundt en uke.

Tusen takk for samarbeidet så langt i år, og riktig god jul!

Beste julehilsen fra
Julia og Ole Even
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SAK 34-1920 Handlingsplan for økt synlighet og valgdeltagelse
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

‘Dette parlament utgjør studentdemokratiet ved UiT – Norges Arktiske Universitet. I kraft av å
være et studentdemokrati skal vi representere hele studentmassen ved UiT. For å best mulig
ivareta dette ansvaret må Studentparlamentet ved UiT alltid etterstrebe høyest mulig
valgdeltakelse. Likeledes er det et vilkår for at Studentparlamentets arbeid skal ha legitimitet og
engasjere studentene vi representerer, at Studentparlamentet er synlig for studentene.
Under punktet om hverdagssynlighet må det vedkjennes at det er praktisk umulig å være synlig
for alle universitetets studenter til enhver tid; dette arbeidet fordrer derfor tøffere prioriteringer
enn arbeidet med valgdeltagelse. Valget har da falt på å prioritere synlighet blant
studentorganisasjonene
For å øke Studentparlamentets synlighet skal Arbeidsutvalget:
Bidra til å utvikle Studentgangen på campus Breivika til å bli et samlingssenter for
engasjerte studenter i Tromsø.
• Videreføre og promotere «åpen-dør-policyen» på Studentparlamentets kontor (samt
etterstrebe at det alltid skal være tilgjengelig kaffe for studenter som vil diskutere
studentpolitiske anliggender).
• Jobbe tett med videreutviklingen av prosjektet Studentliv.
• Jobbe for at tilbudene fra Studentliv bedre tilpasser seg de særegne utfordringene på
hovedcampusene utenfor Tromsø.
• Delta på skoleringen av studenter i verv og de av Studentlivs arrangementer og
skoleringer der Arbeidsutvalget kan bidra faglig.
For å øke valgdeltagelse ved kommende parlamentsvalg skal Arbeidsutvalget:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Være på alle hovedcampus minst én dag i valgkampen for å promotere valget.
Sende ut e-post til alle studenter ved UiT med informasjon om valget.
Jobbe med IT-avdelingen for å kunne sende ut informasjon om valget i Canvas.
Jobbe med IT-avdelingen for å utvikle en valgomat.
Jobbe for å få informasjon om valget på alle informasjonsskjermer på UiT.
Lage en promoteringsvideo.
Arrangere listedebatt i Tromsø før eller under parlamentsvalget.
Samarbeide med Bodega for å arrangere et større promoteringsarrangement i
Studentgangen der listene inviteres til å delta siste uken i valgkampen.

Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar handlingsplanen slik den foreligger
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SAK 35-1920 Våre egne bygg
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I skrivende stund avventer Norges universiteter som eier sine egne bygg (i.e. UiO, UiB, UiT, NTNU
og NMBU) dom fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om vi skal få beholde disse,
eller om de skal overdras til Statsbygg.
Capgemini Invent-rapporten som skal være kunnskapsgrunnlaget for beslutningen er ikke i
samsvar 1 med Utredningsinstruksen 2. Leie fra Statsbygg koster universitetet dyrere enn selveie 3.
Den logiske følgen av at enkelte oppgaver flyttes fra Bygg- og eiendomsavdelingen ved UiT til
Statsbygg i Oslo er en dobbeltorganisering og merbyråkratisering som flytter beslutningene
lengre unna universitetet og vår egen innflytelsessfære.

Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet mener at:
•

UiT – Norges Arktiske Universitet bør beholde selveie over de byggene de allerede eier.

Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen slik den foreligger

De Facto-rapport nr 5:2019 s.19
Utredningsinstruks fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016: 2-1 4.
3
De Facto-rapport 5:2019 s.22
1
2
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SAK 36-1920 Vedtektsendring «Reglement for tildeling av støttemidler for
studentparlamentet i Tromsø»
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Alternativ 1:
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 oppstartstøtte, arrangementsstøtte eller
driftsstøtte i løpet av et studieår bortsett fra i tilfeller som nevnt i 2. ledd.
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 eller oppstartstøtte.
Alternativ 2:
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.»
Følgende leddsetning legges til sist i § 5:
«, bortsett fra i tilfeller som nevnt i § 3.3 2. ledd.»
Følgende kulepunkt i § 3 a) strykes:
• «Ikke mottar tilskudd på annen måte direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene.»
Ny §3.3 lyder:
Typer støtte som kan innvilges til en organisasjon i løpet av et studieår.
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En studentorganisasjon kan kun motta enten arrangementsstøtte eller driftsstøtte i løpet av et
studieår bortsett fra i tilfeller som nevnt i 3. ledd.
Innvilget oppstartstøtte på høstsemesteret utelukker ikke å motta driftsstøtte på vårsemesteret,
dersom det kan vises til at oppstartstøtten er brukt i henhold til budsjett. I andre tilfeller enn de
som nevnes i denne bestemmelse kan det ikke innvilges annen støtte til organisasjon som på
samme fordeling har mottatt oppstartstøtte.
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 eller oppstartstøtte.
Begrunnelse som gjelder begge alternativene:
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.
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 gir
unødvendig lengere og derfor mindre oversiktlige vedtekter.
Det bemerkes avslutningsvis at selv om endringene som foreslåes gir noe mer oversiktlige
vedtekter hva angår prinsippet om én tildeling per organisasjon per semester og unntak fra
denne – vedvarer et stort forbedringspotensial på området for forenkling og tydeliggjøring av
reglementets innhold. AU er derfor innstilt på å iverksette en totalrevidering av reglementet
neste semester og setter pris på signaler fra parlamentet om dette er hensiktsmessig å prioritere.
Målsetningen for en slik revidering vil være at reglementet skal være lett å navigere seg gjennom
for søkere så vel som vi som anvender det.

AU’s innstilling:
AU har innstilt på alternativ 2 som også åpner for å motta driftsstøtte på vårfordelingen etter å
ha mottatt oppstartstøtte på høstsemesteret dersom midlene er brukt i henhold til budsjett.
Dagens ordning som videreføres i alternativ 1 medfører at en organisasjon som startes opp tidlig
på høstsemesteret blir nødt til å vente mellom 1,5 og 2 år fra utbetalt oppstartstøtte til første
ordinære utbetaling av driftsstøtte. Selv om prinsippet om én tildeling per organisasjon per
studieår ønskes videreført, er det ønskelig å stimulere til studentengasjement i nye
organisasjoner i større grad enn det dagens reglement legger opp til.
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SAK 37 - 1920 Møteplan våren 2020

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for våren 2020:

5. møte
6. møte
7. møte
8. møte
9. konstituerendemøte
10. møte og sommerfest

29. januar onsdag
26. februar onsdag
25. mars onsdag
30. april torsdag
13. mai onsdag
29. mai fredag

Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar foreslått møteplan samt dato for sommerfest
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SAK 38-19/20 Datoer for listevalg 2020
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: AU

Arbeidsutvalget foreslår at listevalget til studentparlamentet for 2020/2021 finner sted fra 2.
mars 2020 til 12. mars 2020.
Forslag til vedtak: Datoer for listevalg vedtas som foreslått

12

SAK 39-1920 Valg av fast representant til Samskipnadsstyret
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Samskipnadsstyret er det øverste organet i Norges arktiske studentsamskipnad, og tar
beslutninger i saker av viktig økonomisk eller strategisk karakter. Studentene har flertall i styret i
studentsamskipnaden.
Da en av de faste representantene i Samskipnadsstyret må tre ut grunnet et annet verv må vi
oppnevne en studentrepresentant som skal sitte i perioden 06.12.2019-30.06.21.
Vervet i samskipnadsstyret er honorert etter retningslinjer fastsatt av studentsamskipnaden.

Forslag til vedtak: Til samskipnadsstyret velges [person A] som fast representant
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SAK 40-1920 Valg av fast representant studentprestens råd
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

To studentrepresentanter med vara skal velges til å sitte i styret til Studentprestens råd for
perioden 01.01.20-31.07.21.

Studentpresten Tor Stranda om arbeidet i Studentprestens råd.
Studentprestens råd er et rådgivende organ for studentprestetjenesten. Partssammensatt
(studenter, adm.ansatte, vit.ansatte og kirken) råd, med 3 møter pr. år. Saksområde er kirkens
arbeid overfor studenter/studiemiljø, studentvelferd, studentprestenes arbeid (rapporter) og
betingelser, det religiøse/kulturelle liv på campus, samt studentpolitiske saker som har relevans
for denne tjenesten.
Det forventes også en viss rapportering inn mot rådet om hva som skjer i SP og studentpolitikken
forøvrig.

Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter,
med [person 3] og [person 4] som henholdsvis 1.vara og 2.vara til studentprestens råd
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SAK 41-1920 Valg til universitetsbibliotekets styre
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Bibliotekstyret er det øverste styret for universitetets mange bibliotek. Studentparlamentet valgte
en fast og en vara representant på møtet 31.08.19, men det skal sitte til sammen to faste med
hver sin vara i UB styret. Funksjonstid for vervet er 05.12.2019 – 31.07.2020
Det er omkring 6-8 møter i bibliotekstyret i løpet av et akademisk år.
Vervet er honorert i henhold til UiT sine regler for honorering av studentverv.

Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i bibliotekstyret.
[Person 2] velges som vararepresentant.
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SAK 42-1920 Valg av fast representant Programstyret for
universitetspedagogikk
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Det ble besluttet å etablere et programstyre for universitetspedagogikk ved UiT 29.10.2019.
Nedenfor gjengis mandat og sammensetning, justert i henhold til innspill fra utvidet ledermøte.
En studentrepresentant med vara skal velges til programstyret.
I følge mandatet velges medlemmene for tre år av gangen, men når det gjelder varigheten for
vervet til studentrepresentantene så skal dette diskuteres på første møte.
Mandat
Programstyret skal
•
bidra til a sikre forankring av de universitetspedagogiske tilbudene til
fakultetene/UMAK.
•
bidra til samarbeid og involvering omkring universitetspedagogiske fagtilbud mellom
Result og fagmiljøene ved fakultetene/UMAK
•
sikre prioriteringer og bruk av faglige ressurser på de universitetspedagogiske
fagtilbudene
•
bidra til at det samlede ressursgrunnlaget for de universitetspedagogiske tjenestene
til enhver tid er tilstrekkelig store til at vedtatte målsettinger kan innfris
•
sikre bred involvering og felles ansvar i forbindelse med utvikling og videreutvikling av
universitetspedagogiske fagtilbud med tanke på hvordan slike tilbud skal utformes og
tilbys
•
bidra til at innhold i kvalifiserende kurstilbud til enhver tid er oppdatert og i tråd med
faglige standarder
•
kvalitetssikre kvalifiserende kurstilbud gjennom evaluering og oppfølging
Sammensetning
•
Leder ved Result er leder for programstyret.
•
To medlemmer fra Det helsevitenskapelige fakultet.
•
To medlemmer fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
•
Ett medlem fra hvert av de øvrige fakultetene/UMAK.
•
En student oppnevnt av Studentparlamentet.

Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger [person 1] til studentrepresentant, med [person 2]
som vara til programstyret for universitetspedagogikk.
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SAK 43 - 1920 Valg av studentrepresentanter til likestilling- og
mangfoldutvalget
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.12.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

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

Studentparlamentet skal velge en vararepresentant til likestillingsutvalget da en av de faste
representantene har trukket seg. Haakon Kyrkjebø Nybø (tidligere vara) trer inn som fast
representant og vi må dermed velge en vara med funksjonstid fra 05.12.2019 til 31.07.2020.

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

Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger [person 1] som vararepresentant i likestilling- og
mangfoldutvalget.
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