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MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 27.02.2020, kl. 17.00
Møtested: Auditorium 2, UiT Campus Breivika
Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra leder
4. Orientering fra nestleder
5. Orientering fra velferdsansvarlig
6. Orientering fra internasjonalt og miljøansvarlig (ettersendes grunnet sykdom)
7. Orientering fra Universitetsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
8. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
9. Orientering fra semesteravgiftskomiteen om valgkampsstøtte
Vedtakssaker:
50-1920 Opprettelse av reglementrevisjonskomité (ettersendes grunnet reise)
51-1920 Revidering av økonomireglement for studentparlamentet UiT
52-1920 Søknad om arrangementsstøtte DebutUKA
Vedlegg:
1. Økonomireglement for studentparlamentet UiT
2. Søknad DebutUKA 2020
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Orientering Leder
Ærede Parlament!
Siden forrige parlamentsmøte har mye tid gått til å forberede listevalget med de forpliktelser
som naturlig følger med tillitsverv som utledes av vårt liste-baserte studentdemokrati.
Jeg deltok på formøte med studentrepresentantene i universitetsstyret der vi særlig diskuterte
omstrukturering av bygg- og eiendomsavdelingen og behandling av handlingsplan for likestilling
og mangfold. Jeg fulgte naturligvis også med på styremøtet så langt timeplanen tillot. Vi som AU
hadde ikke ytterlige synspunkter til møtesakene utover det som fremgikk på styremøtet.
På møtet med rektoratet diskuterte vi universitetets økonomiske bistand til og ansvar for
studentidretten, studentsamfunnene og fadderukene. Særlig UiTs ansvar for fadderukene ble
videre diskutert på møtet i studiestartnettverket. Hva angår den økonomiske bistanden har vårt
standpunkt som AU vært at det viktigste er å få klarhet i og gjerne formalisert avtale på
universitetets forpliktelser fremover, samt likestille alle hovedcampus. Arbeidet med UiTs ansvar
for fadderukene har AU jobbet med iallfall i to perioder i studiestartnettverket her er også målet
en formalisert forpliktelse som samkjører og koordinerer arbeidet UiT, samskipnaden og
fadderukene gjør i studiestartperioden. Det skal nå forsøkes realisert gjennom prosjektet «Ny
Student» som får en mer fast og mindre arbeidsgruppe enn den som foreløpig møtes i
studiestartnettverket.
Videre med rektoratet diskuterte vi tverrfaglighet. UiTs strategi som er tematisk basert og særlig
fokuserer på bærekraft, er uttrykk for et overordnet ønske i sektoren om å legge opp til mer
tverrfaglige tilnærminger til problemer. Vi har fått en oversikt over mulighetene for tverrfaglig
arbeid på institusjonen. Vi ønsker å se nærmere på dette og utrede flere små strukturelle
endringer for å enklere kunne få på plass tverrfaglighet i utdanning videre. Blant det vi ønsker å
se nærmere på er en annen stillingstype for vitenskapelig ansatte der deler av stillingsprosenten
går på undervisning på et annet fakultet enn der vedkommende er ansatt. Et annet virkemiddel
er forslag i studiekatalogen for frittstående bachelorgrader med studiekoordinatorer på
ledelsesnivå. Til slutt vil vi se nærmere på muligheten for en UiT-intern definisjon av
tverrfaglighet etter inspirasjon fra NMBU. Her ønsker jeg særlig å få politiske signaler fra
parlamentet på om dette er ønskelig å prioritere fremover.
Til sist diskuterte vi resultatene fra Studiebarometeret og etterspurte hvordan UiT følger opp de
dårligste resultatene. Ledelsen har direkte kontakt med instituttene med de studieprogrammene
som scorer dårligst og foreslår forbedringer gjennom best-practise undersøkelser. Jeg har tillit til
at de fem studiene som oppnådde dårligst score i år vil se et løft til neste år.
På utvidet ledermøte var det bare en sak til behandling. Det var spørsmål om innlemming av
forskningsstasjonen Genøk. Det var dessverre ingen fakulteter som så det som hensiktsmessig å
ta inn Genøk.
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Tromsø kommunes Studentutvalg hadde møte på Kraft den 05.02. Det var i all hovedsak en
befaring i anledning legesenteret som nå åpnes på Kraft. Vi hadde også en sak angående TSI sine
økte leiepriser på Tromsøbadet her skal i første omgang kommunepolitikerne i Studentutvalget
utrede muligheter for å hindre unødige merkostnader for TSI.
I skrivende stund er jeg på U5 nettverkssamling i Ås. Her diskuterer vi forslaget om å avvikle
modellen med selvforvaltende universitet, tverrfaglighet for bærekraft, forslag til ny UH-lov og
overlapp for AU og studentparlamentene mv.
Med ærbødig hilsen,
Petter N. Rønning
Leder
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Orientering nestleiar
Vyrde Studentparlamentet UiT!
Dagen etter førre møte, hadde vi eit formøte med universitetsstyrerepresentantane våre, Julia og
Ole Even. Her fekk vi innsikt i sakene dei skulle behandle i styremøtet den påfølgjande veka.
Måndag 3. februar var eg og Herman på dialogmøte med IT-avdelinga. Her snakka vi bland anna
litt om det å lage ein valgomat til valget no i mars. Grunna kort frist kan dette derimot verte
vanskeleg.
Onsdag 5. februar var eg og Petter på møte i Tromsø kommunes Studentutval. Dette var eit møte
utan saksliste, meininga var derimot meint for å få betre innsikt i kva Samskipnaden arbeider
med. I tillegg fekk vi ei fin omvising på Kraft Sportssenter. TSI spelte inn ei sak på møtet om at
leigeprisane deira i Tromsøbadet er skrudd opp, og dette lovte kommunepolitikarane i utvalet å
ta med vidare til neste kommunestyremøte.
Mykje tid har dei siste vekene gått til å aktivisere fleire medlemmar i Studentparlamentet, spesielt
med tanke på valet som kjem no i mars. Eg har difor brukt litt arbeidstid til å snakke med folk eg
veit er motiverte og interesserte til å ta del i det flotte arbeidet vi gjer her ilag.
Medan eg skriv dette, så er eg og Petter på U5-samling på NMBU på Ås. Her skal vi blant anna
diskutere overlappsmøtet vi skal ha med nyvald leiar og nestleiar i juni. Eg kjem til å fortelje meir
om denne samlinga i mi munnlege orientering på møtedagen.
Elles har eg deltatt på møter i nokre av dei øvrige utvala eg sit i. Desse har vore
læringsmiljøutvalet, strategisk utdanningsutval og ei arbeidsgruppe i LMU som jobbar med ein
handlingsplan for universell utforming.
Dei neste vekene kjem mykje tid å gå til organisering av valkampen som kjem i mars. Eg og resten
av arbeidsutvalet skal på «turné» til Alta, Harstad og Narvik i løpet av valet, og vi gler oss veldig til
det! Mykje lykke til til alle dykk som stiller til val, anten om det er på listevalet eller gjennom
campustinget ditt!

Ta kontakt om det er nokre spørsmål eller om du rett og slett berre vil slå av ein prat!

Haakon Kyrkjebø Nybø
Nestleiar, Studentparlamentet UiT Noregs Arktiske Universitet
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Orientering Velferdsansvarlig
Ærede parlament!
Siden sist parlamentsmøte har jeg deltatt på fagdag for individuell tilrettelegging, planlagt med
Mette Ravn rundt Innovasjonsdagen, møtt med SNN og hatt møte med semesteravgiftskomiteen.
Fagdagen tok opp de ulike problemstillingene man finner blant studenter med nedsatt
funksjonsevne. Heriblant individuell tilpasning, hvor dette varierer i stor grad når det kommer til
hvordan vi kan imøtekomme de utfordringene studentene med nedsatt funksjonsevne har i
undervisningen, på fritiden, økonomisk og under eksamensvurderinger.
Det ble også mye diskutert rundt at underviser ikke har retten til å skulle ta stilling til om en
student er egnet eller ikke for utdanningen en tar. Isteden skal undervise tilrettelegge slik at
studenten på best mulig måte får fullført utdanningen sin. Universell hadde utført en
spørreundersøkelse blant studenter med funksjonsnedsettelse som viste til at hele 78% har en
funksjonsnedsettelse som ikke syntes eller merkes. Dette er en problemstilling det jobbes mye
med. 31,6% av studentene som deltok i undersøkelsen opplyste om at de ikke har fått
tilstrekkelig med hjelp og tilrettelegging i løpet av sin studietid.
Det ble også presentert UH loven hvor det blant annet understrekes at "Studentene har rett på
egnet individuell tilrettelegging". Dette skal gjelde for undervisning og lærested, eksamen og
læremidler.
Det ble også mye diskutert rundt studenter som må ut i praksis. Det er flere som går inn i
sykepleierstudiet, medisinstudiet eller andre utdanninger med funksjonsnedsettelse. I mange av
disse tilfellene er studenten klar over at en ikke kan arbeide mer enn kanskje 20% eller 50% når
en skal ut i arbeid. I dag tilrettelegger ikke utdanningsinstitusjonene for dette i forhold til
praksisordningene.
Dette er noe AU ønsker å jobbe videre med for at studenter som allerede har en utfordrende
hverdag skal oppleve et universitet som er imøtekommende og tilrettelegger for alle som har
behovet.
UiTs Innovasjonsstrategi
Siden sist har jeg også vært i kontakt med Mette Ravn hvor vi har diskutert rundt
innovasjonsarbeidet som skal gjøres for studentene. Vi planlegger en tverrfaglig innovasjonsdag
for studenter i samarbeid med universitetet, parlamentet samt. flere interne og eksterne aktører.
Neste møte er satt til fredag 28.02. Da har vi invitert inn flere, hovedsakelig fra studentforeninger
og studenter med verv og jobb innen bærekraft.
Foredrag om personlig økonomi
Den 19.02.20 hadde jeg møte med Linda Tofteng Eliassen fra Sparebank1 ang. et foredrag vi
ønsker å holde om studenter og personlig økonomi.
Vi skisserte hvordan vi ønsket opplegget skulle se ut og hva foredraget skulle inneholde.
Foredraget skal ta fatt i økonomistyring med stipendet som utgangspunkt, hvordan man kan
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spare som student samt. En kort bolk om veien videre med fokus på boligdrømmen, BSU og
pensjon.
Foredraget er tenkt å holdes i Rødbanken en torsdag i mars etter valgkampen. I preioden
fremover vil jeg sammen med Sparebank1 jobbe med utformingen og promotering av
arrangementet.
Om foredraget blir en suksess ønsker vi å videreføre og videreutvikle konseptet.
Møte med semesteravgiftskomiteen
Mandag den 17.02 hadde semesteravgiftskomiteen møte angående valgkampstøtte, vi diskuterte
og planla også for vårsemesterfordelingen og behandlet en søknad om arrangementsstøtte.
I tillegg til det overnevnte har jeg deltatt på rektoratsmøter, AU-møter, møte med
studiestartnettverket, deltatt på presentasjon om studentparlamentet i Arctic 5, deltatt på
formøte med studentrepresentantene i universitetsstyret og vi har arbeidet med forberedelser
mot valgkampen.
Om noen har spørsmål eller innspill til noe av arbeidet som gjøres, 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 ansvarlig
Ærede Parlament og studenter.
Siden sist har det vært en måned med stor aktivitet. Jeg vil åpne med å si at som mange av dere vet
har jeg meldt meg inn i Moderat liste. Jeg har selv hatt en lang og god prosess for å velge hva jeg
skulle gjøre, det resulterte som sagt i et valg jeg er veldig sikker i og komfortabel med. Jeg gleder meg
til å oppleve mer av det som foregår i listedemokratiet m.m. Det betyr også at tiden min frem til
valget til 12. mars vil være preget, på lik linje med resten av AU, av valgkamp.
I NSO foregår det en viktig prosess nå på utforming av hvordan NSO skal styres mellom Landsmøtene
og hva slags påvirkning medlemslagene har på NSOs arbeid. Det er kommet en "Rapport om styring
og medvirkning".» som for organisasjonsnerder som meg kan være spennende lesning. Det forventes
også at de av dere som skal på LMNSO setter seg inn i hva det gjelder, etter som det blir et tema der.
På det siste rektoratsmøte diskuterte vi videre hvordan UIT og samskipnaden støtter de forskjellige
studentidrettsforeningene som f.eks. TSI og ASIF økonomisk og med ressurser. Det er mange aktører
inne i bildet på de forskjellige studiestedene og vi jobber nå videre med å få en bedre oversikt.
Bakgrunnen for saken er at TSI ønsker økt støtte fra UiT for å gjøre opp for økte utgifter ved
Tromsøbadet. Det vil nok også bli tatt opp samme tematikken rundt studenthusene, men noe senere.
Som ansvarlig for koordinering mellom SP og Campustinget i Finnmark har det også blitt et veldig
lærerikt besøk der siden sist.
Beklager at orienteringen min kommer ut sent, det skyldes sykdom.

Klima, miljø, og bærekraft.
SDG Bergen 2020 også kjent i sektoren som «bærekraftskonferansen» ble avholdt 5-7 februar som
jeg deltok på. Det var et stort sett spennende program og U5 Rektorene la frem en rapport om «SDG
- Quality in higher education: Developing a platform for sharing of ideas and practices within the
universities» som har vært jobbet med det siste året. Det fikk en time av programmet, men jeg har
ikke hatt tid til å sette meg inn i rapporten siden det. Jeg vil derfor heller ta opp igjen det temaet ved
et senere parlamentsmøte om det egner seg.
Fra programmet vil jeg spesielt trekke frem en «SDG Lecture» som ble holdt av Dr. Peter Messerli
som spesielt god. Den begynner ca. 39:30 på linken dere finner her: https://khrono.no/direkte-folgbaerekraftkonferansen-her/458833
Det nærmer seg at «Handlingsplan for miljøledelse» skal opp på et universitetsmøte før sommeren.
Det ble arrangert et møte i gruppen som skulle møtes for å diskutere den og komme med videre
innspill, der var jeg dessverre syk og fikk ikke deltatt på møtet, men kommer til å ettersende forslag
på mail. Hvis noen har ytterligere innspill er det som alltid bare å komme med dem!

7

Internasjonalisering
SAIH avdekket på bærekraftskonferansen sitt siste arbeid med avkolonisering av akademia hvor de
har laget en «verktøykasse» for å enklere vurdere pensum i utdanninger. Her har jeg heller ikke hatt
tilstrekkelig med tid til å sette meg inn saken godt nok for å legge det frem. Igjen vil jeg komme
tilbake til parlamentet om det er noen som egner seg for oss. Mer info kan dere finne her:
https://saih.no/artikkel/2020/2/saih-lanserer-verkt%C3%B8y-for-avkolonisering-av-akademia
I løpet konferansen ble jeg også kjent med internasjonalt ansvarlig ved NTNU, og interessen for å
igjen arbeide med å få tettere samarbeid mellom studentdemokratiene på denne tematikken er stor.
Det er paradoksalt nok lite samarbeid i dag tross en stor enighet om at kultur- og erfaringsutveksling
er en god ting.
Det rører seg også ting i ISU og en mulig opprettelse av ESN (Erasmus Student Network) i Tromsø.
Det har også godt med noe tid til å jobbe videre med Arctic Five samarbeidet.

Digitalisering

Første møte i digitaliseringsrådet gikk jeg dessverre glipp av da jeg var i Bergen, tematikken der og i
digitaltjenesteleveranse gikk stort sett i opprettelsen av rådene. De sakene som skulle tas opp på det
vanlige møtene med ITA var det FUF som skulle legge frem, men de kunne ikke møte og da ble det et
svært lite innholdsrikt møte.
Det som beklageligvis er interessant for parlamentet er arbeidet vi har gjort og problemene vi har
møtt med valgomat for parlamentsvalget 2020, der tok ting for lang tid sammen med en del
uforutsette problemstillinger som dukket opp. Dette medfører dessverre at vi ikke har prioritert å
gjennomføre dette prosjektet i årets valg. Jeg ser heller at vi tar prosjektet med oss til neste år
ettersom det har stort potensiale. En mulighet er også om NSO kan være med å utvikle en felles
tjeneste for studentdemokratiene.
Minner om at orienteringene jeg skriver gjelder fra sist jeg skrev orientering, slik at ikke ¼ av
aktiviteten ikke kommer med i arkivet.

For spørsmål, ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen
Herman Siggerud
Ansvarlig for Internasjonalisering, Digitalisering, og Miljø.
E-post: hsi029@post.uit.no
Telefon: 98085660
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Orientering om tildeling av oppstartsstøtte fra semesteravgiftsmidler
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 27.02.2020
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftsfordeling

Komiteen har siden sist vedtatt og tildele kr 5.000,- i valgkampstøtte til listene som stiller til valg i
henhold til Reglement for tildeling av støttemidler §3.:
Lister som stiller i studentparlamentsvalget skal tildeles valgkampstøtte. Slik støte skal innvilges med et
likt beløp til alle listene. Størrelsen på valgkampstøtte bestemmes av innstilling fra
studentparlamentets komité for fordeling av semesteravgift, og behandles i arbeidsutvalget.
Gitt at valgstyret godkjenner listene.
Arbeidsutvalget har på møte 20.02.2020 stilt seg bak innstillingen til semesteravgiftskomiteen.

Liste

Innstilling

Grå Liste
Moderat Liste
Sosialdemokratisk Liste
Venstrealliansen

Kr 5000
Kr 5000
Kr 5000
Kr 5000

Vedtak: Listene som stiller til valg 2020 tildeles kr. 5.000,- i valgkampsstøtte hver
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21.02.20

SAK 50 - 1920 Opprettelse av reglementrevisjonskomité (RRK)
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 27.02.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Med bakgrunn i politiske signaler innhentet fra Studentparlamentet på siste møte i kalenderåret
2019, er det ønskelig å foreta en helhetlig revidering av studentparlamentets reglementer. Til dette
arbeidet er det ønskelig at det ikke forhastes eller legges for sterke føringer før parlamentet har et
beslutningsgrunnlag.
Det foreslåes at det opprettes en reglementrevisjonskomité som innen parlamentets periode
2020/2021 fremmer et helhetlig forslag til revisjon av Studentparlamentets reglementer.
Mandatet er fritt slik at komiteen selv vurderer hvilke reglementer som skal foreslåes endringer i.
Likevel er det noen oppgaver som helt klart vil være av interesse i arbeidet. Herunder utrede
hvordan «Reglement for tildeling av støttemidler» kan bli lettere å navigere i for organisasjoner
som søker støttemidler, vurdere «Arbeidsinstruks for Studentparlamentets arbeidsutvalg ved UiT»
opp mot «Reglement for Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet» og om
forventningene til AU skal komme tydeligere til uttrykk her. Det bør også sees på om hvordan
reglementene kan bli lettere å ta i bruk for andre enn AU, herunder vurdere forkortelser på
reglementene.

Forslag til vedtak: Det settes ned en reglementrevisjonskomite bestående av medlemmer utpekt
av Studentparlamentet.

20.02.20

SAK 51 - 1920 Revidering av Økonomireglement for
studentparlamentet UiT
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 27.02.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Etter ønske fra parlamentsmedlemmer som ikke har tilholdssted i Tromsø ser vi det
hensiktsmessig å gjøre endringer i §6.0 REISE, REISEREFUSJON OG KOMITEARBEID i
Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø.
Selv om det skal opprettes en reglementrevisjonskomité er det ønskelig at disse endringene skal
tre i kraft snarest mulig.

§6.0 REISE, REISEREFUSJON OG KOMITEARBEID
§6.1
Alle

reiser

som

foretas

på

studentparlamentets

regning

skal

klareres

med

organisasjonskonsulenten.
§6.2
Ved reiser som foretas på studentparlamentets regning skal normalt billigste reisemåte benyttes.
Organisasjonskonsulenten kan innvilge reise med dyrere transportmidler i særskilte tilfeller.
§6.3
Dersom egen bil benyttes ved reisen, godtgjøres dette etter norsk studentorganisasjons regler for
bilgodtgjørelse.
Ny §6.3 lyder:
Dersom egen bil benyttes ved reisen, godtgjøres dette etter statens skattefrie satser for
kjøregodtgjørelser.
Begrunnelse:
Nåværende reglement følger NSOs satser for kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelse på kr 3,50 – per km
ved reiser over 5 km én vei, eller over 10 km tur-retur. Det gis ikke ekstra godtgjørelse for passasjerer.
Statens satser er 3,50 kroner per kilometer i tillegg får man passasjertillegg på kr 1,- per kilometer.
§6.4

20.02.20
Regning for reiser på studentparlamentets regning skal skrives og leveres eller sendes til
organisasjonskonsulentens kontor uten unødig opphold og senest en måned etter reisens slutt.
Reiseregninger

som

kommer

inn

etter

fristens

utløp

blir

normalt

ikke

refundert.

Organisasjonskonsulenten kan i særlige tilfeller gjøre unntak.
§6.5
Utgifter i forbindelse med komitéarbeid i regi av studentparlamentet skal avtales med
organisasjonskonsulenten

og

Arbeidsutvalget.

Matutgifter

dekkes

inntil

Norsk

Studentorganisasjons (NSOs) satser for diettgodgjøring. Alkohol dekkes ikke under noen
omstendighet.
Ny §6.5 lyder:
Matutgifter dekkes inntil Norsk Studentorganisasjons (NSOs) satser for diettgodgjøring. Alkohol
dekkes ikke under noen omstendighet.
Begrunnelse:
Utgifter i forbindelse med komitéarbeid i regi av studentparlamentet skal avtales med
organisasjonskonsulenten og Arbeidsutvalget. Strykes og det lages en ny paragraf. Slik det står nå kan
det tolkes som at matutgifter dekkes kun i forbindelse med komitearbeid.
Ny paragraf §6.6 lyder:
Utgifter i forbindelse med komitéarbeid i regi av studentparlamentet skal avtales med
organisasjonskonsulenten og Arbeidsutvalget.

§7.0 ARBEIDSUTVALGETS HONORAR
§7.1
Hele AU lønnes etter Lånekassens inntektsgrense for rentefritak. Leder og nestleder lønnes for
12 mnd og de to andre i AU lønnes for 10 mnd.
Ny §7.1 lyder:
Hele AU lønnes etter Lånekassens inntektsgrense for rentefritak. Leder og nestleder lønnes for
12 mnd og de to andre i AU lønnes for 10 mnd og to uker.
Begrunnelse:
På parlamentsmøte 1-1920 sak 14-1920 Budsjett ble det vedtatt at AU ønsker å honorere to
medlemmer av AU i to uker i juni. Dermed må vi få dette inn i reglementet.

20.02.20

§7.2
Honoraret gir grunnlag for opparbeidelse av feriepenger.
§7.3
Arbeidsutvalget får i sin periode, låne mobiltelefoner som kun skal brukes i arbeidssammenheng.
Telefonutgiftene vil dekkes av studentparlamentet.
§7.4
Det er ikke mulighet til å gi arbeidsutvalget andre former for honorar ut over lønn og
telefongodtgjørelse.
§7.5
Arbeidsutvalget fastsetter lønnen for kortere vikariater og engasjementer sammen med
organisasjonskonsulenten. Det skal tegnes en arbeidsavtale mellom disse og arbeidsutvalget i
samarbeid med organisasjonskonsulenten.

Forslag til vedtak: Økonomireglementet vedtas med de endringene som foreligger i
sakspapirene

Vedlegg 1: Økonomireglement for studentparlamentet UiT

20.02.20

SAK 52 - 1920 Søknad om arrangementsstøtte fra
semesteravgiftsmidlene - DebutUKA
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 27.02.2020
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftsfordeling

Under høstfordelingen av semesteravgift (Parlamentsmøte 3 – 061119) ble det vedtatt å tildele kr
0,- til DebutUKA, med en oppfordring om at de burde søke arrangementsstøtte når regnskap og
budsjett var ferdigstilt.
28. januar mottok studentparlamentet en søknad om arrangementsstøtte fra DebutUKA.
Foreningen har sendt inn en god og oversiktlig søknad og det ser ut som at de har fått kontroll på
økonomien sin og kan vise til et ryddig regnskap og budsjett.
Komiteen innstiller kr 130.000,- som er søkt sum.
AUs vedtak: AU stiller seg bak innstillingen til komiteen

Forslag til vedtak: Søknaden fra DebutUKA innvilges med kr. 130.000,Vedlegg 2: Søknad DebutUKA 2020

