
Saksnummer 2121 Dato 02.09.21 
Sak Innkalling og saksliste 

Saksbehandler Rune 
Innstilling Godkjennes 

Møteinnkalling 
Møte nr. 4 – konstituerende møte del 2. 
Onsdag 8. september kl. 15:30 – 18:30  
Sted: Klasserom 1, Havnegata 5 

Tid: Onsdag 8. september 
Kl. 15.30-18:30 
Sted: Klasserom 1 

Forfall meldes til Rune W. Olsen 
leder.ctih@uit.no  

Innkallingen gjelder: 

Faste medlemmer: Rune W. Olsen, Mari Fjeld Kvernvik, Kristin Helén 
Andreassen, Arne Solheim Paulsen, Siv Sjalotte Slettbakk, Stine Helen 
Rosenkranz og Lise-Mari Jakobsen.  

Vara: June Skaret, Isabell Grønlund, Aune Dørmænen og Robin Johansen. 

Saksliste: 

Sak 2121 Innkalling og saksliste 

Sak 2221 Protokoll CT-møte nr 3 

Sak 2321 Orienteringssaker 

Sak 2421 Konstituering del 2: valg av rådgiverstillinger 

Sak 2521 Valg av representant til LMU 

mailto:leder.ctih@uit.no


Saksnummer 2121 Dato 02.09.21 
Sak Protokoll CT-møte 3. mars 2021 

Saksbehandler 
Innstilling Tas til orientering 

Protokoll møte 3 

Onsdag 5. mai 2021 kl. 15:00 (på teams) 

Medlemmer til stede: Rune Witon Olsen, Mari Fjeld Kvernvik, Arne Solheim Paulsen, Stine 
Helen Rosenkranz, Lise-Mari Jakobsen, Isabell Grønlund, Aune Dørmænen og Robin 
Johansen. 

Andre til stede: Tone Christoffersen (orgkons) 

Sak 1421: Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

VEDTAK: Innkalling og sakspapirer ble godkjent. 

Sak 1521: Godkjenning av protokoll 

VEDTAK: Protokoll ble godkjent 

Sak 1621: Introduksjon til Campustinget 

Presentasjon av nye medlemmer ble gjort ved leder Rune og orgkons Tone. 

Vedtak: Campustinget tar introduksjonen til orientering  

Sak 1721: Søknad FAST-midler fra Oppstarten 

Oppstarten – Fadderordningen ved UiT campus Harstad har søkt om kr 290 000,- fra 
semesteravgiften. Støtteordningen til studentforeninger (FAST-midler) har kr 125 000 for tildeling for 
2021, så søknadssum kan ikke innfris.  

Arbeidsutvalget har etterspurt oppdatert budsjett og dette ble oversendt i dag. Her fremkommer det 
økte egenandeler fra de mer kostbare aktivitetene under Oppstarten, men søknadsbeløp er ikke 
endret. Oppstarten har fått oppfordring om å søke UiT om driftsmidler, samt at det er overskudd fra 
2020 som ikke er tatt med i budsjettet.  

Arbeidsutvalget har ikke levert noen innstilling til Campustinget siden det er flere 
usikkerhetsmomenter rundt søknadssum og budsjett. Campustinget kan ikke behandle søknaden før 
det er klarhet i hvor mye støtte Oppstarten har behov for fra Campustinget.  

VEDTAK: Campustinget utsetter behandlingen av saken og tar et møte med Oppstarten for å få 
klarhet i støttebehovet. Arbeidsutvalget lager en innstilling som Campustinget vedtar pr epost 
(siden Oppstarten ikke kan vente til neste møte i juni før de får svar på søknad) 



Saksnummer 2121 Dato 02.09.21 
Sak Protokoll CT-møte 3. mars 2021 

Saksbehandler 
Innstilling Tas til orientering 

Sak 1821:  Konstituering – valg av Arbeidsutvalg (AU + vara) 

Campustinget i Harstad konstituerte seg på første møte etter valget. På grunn av 
koronasituasjonen og digitalt møte, ble del 1 av konstitueringen gjennomført hvor 
arbeidsutvalg (AU) ble valgt på dette møtet. Valg av rådgiverstillinger gjennomføres på neste 
møte. 

Valg av leder:  
Rune Witon Olsen stiller til gjenvalg som leder. 
Vedtak: Til leder velges Rune Witon Olsen 

Valg av nestleder:  
Arne Solheim Paulsen stiller til valg som nestleder. 
Vedtak: Til nestleder velges Arne Solheim Paulsen 

Valg av hovedtillitsvalgt:  
Siv Sjalotte Slettbakk, Stine Helen Rosenkranz og Mari Fjeld Kvernvik stilte til valg som 
hovedtillitsvalgt. Valget ble gjennomført digitalt med 8 stemmeberettigede. 
Vedtak: Til hovedtillitsvalgt velges Stine Helen Rosenkranz 

Valg av vara til AU:  
Mari Fjeld Kvernvik og Isabell Grønlund stilte til valg som vara for AU. Valget ble gjennomført 
digitalt med 8 stemmeberettigede. Kandidatene fikk likt antall stemmer, og Campustinget 
besluttet at det ville være en fordel med to varamedlemmer 
Vedtak: Til vara velges Mari Fjeld Kvernvik og Isabell Grønlund 

Sak 1921:  AnsvarsFull – omstrukturering i Studentparlamentet 

Studentparlamentet er eier av prosjektet AnsvarsFull. De ønsker en omstrukturering og har 
oversendt forespørsel på om Campustingene vil sitte i en arbeidsgruppe. Campustinget har 
bedt om en tilbakemelding på hva dette innebærer. Campustinget i Narvik har signalisert at 
de ønsker å fortsette med dagens struktur, og ikke sitte i en egen arbeidsgruppe.   

Vedtak: Campustinget avventer beslutning i saken frem til det er bedre belyst hva dette 
innebærer.  

Sak 2021:  Neste møte 

Neste møte blir fredag 11. juni kl. 15:00. Her deltar også avtroppende medlemmer og møtet 
avsluttes med felles middag på restaurant.  

Møtet hevet kl. 15:59  Tone Christoffersen (ref)   Rune W. Olsen (møteleder) 



Saksnummer 2321 Dato 02.09.21 
Sak  Orienteringssaker 

Saksbehandler  Arbeidsutvalget 
Innstilling  Tas til orientering 

Sak 2321: Orienteringssaker 

Rapport fra Campustingsamling og Avspark Studentparlamentet i Tromsø 

Samfunnsløftet 

Arealkonsept Campus Harstad 

Arbeidsprogram 2021/2022 



Saksnummer 2421 Dato 02.09.21 
Sak Konstituering del 2, valg av 

rådgiverposisjoner 
Saksbehandler Arbeidsutvalget 
Innstilling Vedtas 

Sak 2421:  Konstituering del 2, valg av rådgiverposisjoner 

Campustinget i Harstad fortsetter konstitueringen og skal i møte velge vara til rådgiverposisjoner. 
I vedtektene står følgende: Campustingets medlemmer skal velge seg et av disse arbeidsoppgavene 
som de skal følge opp. Velferdsrådgiver, fagdagsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og 
utdanningsrådgiver. 

§ 2.1 Velferdsrådgiver

Velferdsrådgiver har i oppgave å påse at Campustingets velferdsmessige aktiviteter og at sosiale 
arrangementer gjennomføres. Velferdsrådgivers primære oppgave vil være å avklare og ordne 
praktiske forhold rundt gjennomføringen av arrangementene. 

§ 2.2 Fagdagsrådgiver

Fagdagsrådgiver har som oppgave å bidra til faglige møter og fagdager for de ulike studieretningene. 
Fagdagsrådgiver skal bidra med å oppsøke og kontakte relevante foredragsholdere og har ansvar for 
å avklare og ordne praktiske forhold rundt gjennomføringen av arrangementene. Fagdagsrådgiver 
skal også være Campustingets bindeledd til karrieredagen. 

§2.3 Utdanningsrådgiver

Utdanningsrådgiver har som oppgave å bidra til at det skal være godt læringsmiljø og god 
undervisningskvalitet. Utdanningsrådgiver skal være en kontaktperson for studenter når de har 
tilbakemelding knyttet til det fysiske læringsmiljøet og kvaliteten på utdanningene som tilbys på 
campus Harstad. Utdanningsrådgiver skal også jobbe opp mot faglærere og Læringsmiljøutvalget ved 
UiT. 

§ 2.4 Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiver skal bidra til markedsføring av Campustinget generelt og sosiale og faglige 
arrangementer spesielt. Kommunikasjonsrådgiver skal, i samarbeid med leder, administrere 
Campustingets Facebookside, Instagramkonto og andre nettbaserte publiserings- og 
informasjonstjenester som brukes av Campustinget, og skal holde disse oppdatert til enhver tid. 
Kommunikasjonsrådgiver har i oppgave å sikre at informasjon om verv og Campustingets gjøremål og 
aktiviteter er lett tilgjengelig for studentene. Kommunikasjonsrådgiver er også Campustingets 
bindeledd til Dodraugen. 

Valg av velferdsrådgiver: Vedtak: Til velferdsrådgiver velges [person A] 

Valg av fagdagsrådgiver: Vedtak: Til fagdagsrådgiver velges [person B] 

Valg av utdanningsrådgiver: Vedtak: Til Utdanningsrådgiver velges [person C] 

Valg av kommunikasjonsrådgiver: Vedtak: Til kommunikasjonsrådgiver velges [person D] 



Saksnummer 2521 Dato 02.09.21 
Sak Valg av studentrepresentant til LMU 

Saksbehandler Rune 
Innstilling Vedtas 

Sak 2521:  Valg av studentrepresentant til LMU 

Campustinget i Harstad skal velge en studentrepresentant til Læringsmiljøutvalget (LMU). 

Om LMU:  

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal arbeide for et best mulig læringsmiljø ved UiT Norges arktiske 
universitet. 

Læringsmiljøutvalget er tillagt en sentral rolle når det gjelder oppfølging av universitets- og 
høyskolelovens bestemmelser om læringsmiljøet. Utvalget har som mandat å legge forholdene til 
rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Utvalget skal 
blant annet delta i planleggingen av tiltak som gjelder læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i 
spørsmål som angår studentens sikkerhet og velferd. Utvalgets virksomhet inngår videre i 
institusjonens systematiske arbeid med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten. 
Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til universitetsstyret. Utvalget består av 12 representanter.  

Studentene og de ansatte skal ha like mange representanter hver. Utvalget velger hvert år leder 
vekselvis blant de ansatte og studentenes representanter. 

Vedtak: Person A velges til studentrepresentant for Campus Harstad. 
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