23.01.20

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 26.03.2020, kl. 17.00
Møtested: Skype for business (se link til møterom i e-posten)

Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra Arbeidsutvalget
4. Orientering fra Universitetsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
5. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
Vedtakssaker:
53-1920 Supplering av arbeidsutvalget
54-1920 Fullmakt
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Orientering fra Arbeidsutvalget
Ærede parlament!
Siden forrige møte har vi havnet i en helt annen situasjon, derfor må vi nå avholde
parlamentsmøtet med hjelp fra fjernmøte-teknologi.
AU arbeider tett opp mot rektoratet og samskipnaden for å sørge for at studentene ved
universitetet blir ivaretatt, herav at undervisning blir tilgjengelig digital for alle, eksamen, der det
lar seg gjøre blir i form av hjemmeeksamen og at de som bor i samskipnadens boliger blir
ivaretatt hvis man blir sittende i karantene. Allerede har samskipnaden gjort en kjempejobb når
det kommer til renhold av boligene. Studentrådgivningen og studentprestene står disponible for
alle som i disse tider trenger noen å snakke med.
Vi ser også på hva vi kan gjøre for innvekslende og utvekslende studenter, det er mange
vanskelige problemstillinger som oppstår og vi jobber fortløpende med dem.
Vi følger tett opp det vi får av forespørsler og spørsmål underveis i denne perioden. I skrivende
stund planlegger vi tidspunkter for å ha et møte med prorektor Wenche Jacobsen annenhver dag
for å få en oppdatering av hva som blir diskutert i beredskapsgruppen.

Frem til UiT stengte, gikk det meste som normalt. Valgkampen startet, og AU holdt så langt det lot
seg gjennomføre, løftene i handlingsplanen for synlighet og valgoppslutning. Deriblant ved å
promotere valget ved alle hovedcampusene og arrangere listedebatt.
AU har hatt møte med Eline fra Helse i Samskipnaden. I møtet ble vi enige om å avvente med å
fremlegge handlingsplan for ensomhet og for tiltak etter SHoT undersøkelsen. Dette fordi
samskipnaden aktivt arbeider med tiltak for studentenes psykiske helse, og gjerne vil være med å
bidra i utformingen av handlingsplanen. AU skal sette sammen et utkast som skal presenteres for
Samskipnaden Helse i april. Videre vil den endelige handlingsplanen være laget av AU, men i
samarbeid med Samskipnaden Helse.
I forbindelse med møte i universitetsstyret jobbet vi sammen med styrestudentene, og la frem
våre syn på Utvidet Ledermøte. Særlig gav vi innspill på handlingsplan på område for bærekraft
og miljøledelse.
På rektoratsmøtene vi har hatt, har vi sett på den støtten UiT gir til fadderukene, studentscenene
og studentidretten. Målet er å formalisere den støtten UiT gir og det ansvaret UiT har for disse –
og gjøre det så likt som mulig for campusene – i form av avtale.
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I Tromsø kommune Studentutvalg har vi videre diskutert hvordan vi best kunne påvirke
kommuneplanen, her hadde vi egentlig planlagt et innspillsmøte der vi inviterte alle studentene
ved campus Tromsø. Det lot seg dessverre ikke gjennomføre i den nåværende
pandemisituasjonen.
Healthy choices er et prosjekt parlamentet var med å starte opp for noen år tilbake. Det er et
forskningsprosjekt på studenters helse. Her har vi fulgt opp og gitt innspill, blant annet på at
studenters seksuelle helse burde være med i undersøkelsen. Innspillene våre ble tatt særdeles
godt imot.
Verdensdagen for psykisk helse kommer til høsten av, AU skal begynne å se på tema for året og
tenke ut hva som kunne vært passende av arrangementer, foredrag eller andre innslag for
søknad av midler.
Vi har også jobbet en del med den nye UH-loven. Her skal vi svare på en intern høringsrunde for
å sikre at UiT ivaretar studentfokuset i sitt høringssvar. Det gjenstår å se om det vil bli praktisk
mulig å behandle høringssvaret vårt i parlamentet, men her er det mulig at KD gir utsettelse på
høringsfristen.
Arrangementet med SNN «Studenter og økonomi» må per dags utsettes. Forhåpentligvis er
foredraget fremdeles gjennomførbart mot høsten av.
Besøkshunder med Røde Kors ser ut til å måtte avlyses for våren.
Vi ble invitert til å holde et av hovedinnleggene på Peter F. Hjort seminaret i Tromsø. Herman tok
på seg denne oppgaven, men dessverre som så mye annet ble arrangementet avlyst.
Ved sist møte i bærekraftskomitéen diskuterte vi for det meste hvordan vi kan ta inn mer av
bærekraftsmålene og problematikken inn i pensum.
Vi jobber så godt vi kan med situasjonen vi er i og håper på at ting skal bli mer oversiktlig etter
hvert. Vi tar som alltid gjerne imot problemer og utfordringer som oppstår i situasjonen vi er i. Vi
anbefaler alle å holde seg oppdatert på informasjonen på Uit.no/korona
Samskipnaden.no/korona og helsenorge.no

Vask hendene godt og følg helserådene så håper vi på kunne ha et normalt parlamentsmøte
snart.

Vennlig hilsen Arbeidsutvalget
Petter N. Rønning, Marthe Hestenes Håkonsen, og Herman Siggerud
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SAK 53 – 1920 Supplering av arbeidsutvalget
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 26.03.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Som parlamentet vet er det behov for supplering av arbeidsutvalget (AU) på områdene nestleder i
parlamentet, utdanningspolitisk ansvarlig, forskningspolitisk ansvarlig og læringsmiljøpolitisk
ansvarlig. Det har vært viktig for AU å få supplert raskt og på en måte som parlamentet som helhet
kan stille seg bak. Derfor fremmer vi følgende innstilling:

Forslag til vedtak:
Marthe Hestenes Håkonsen trer inn som ny nestleder.
Vetle Lier trer inn som nytt medlem i AU.
Vetle Lier trer inn som fast representant i følgende utvalg: Strategisk utdanningsutvalg (ut
inneværende utdanningsår), Forskningstrategisk utvalg (ut inneværende utdanningsår),
Læringsmiløutvalget (ut utdanningsåret 20/21) og Likestillingsutvalget (ut inneværende
utdanningsår).
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SAK 54 – 1920 Fullmakt
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 26.03.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I forbindelse med den pågående koronapandemien vil parlamentet ha vanskelig for å møtes,
diskutere studentpolitikk og komme frem til sine løsninger. Det vil også kunne være behov for å fatte
raske beslutninger. Det er derfor hensiktsmessig at AU gis myndighet til å kunne foreta eventuelle
beslutninger som normalt sett skulle vært sanksjonert av Studentparlamentet. Eksempler på slike
vedtak som kan bli nødvendig er flytting/avlysning av parlamentsmøter, fullstendig endring i AUs
arbeidsmåte og i ytterste konsekvens økonomiske disposisjoner.

Forslag til vedtak:
Der det er nødvendig for å ivareta Studentparlamentets formål, gis AU fullmakt til fatte vedtak på
vegne av Studentparlamentet frem til neste ordinære parlamentsmøte. Eventuelle vedtak gjort på
bakgrunn av denne fullmakten skal redegjøres for på førstkommende studentparlamentsmøte.
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