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Protokoll møte 2 

Onsdag 3. mars 2021 kl. 15:30  
Medlemmer til stede: Daniel Fjelltveit, Valerian L. Penzo, Rune W. Olsen, Tord Hillestad, June 
Skaret, Arne Paulsen, Lisa Moe Belsvik og Isabell Grønlund. 
 
Andre til stede: Tone Christoffersen (orgkons), Victor Zimmer (AU Studentparlamantet)  
 
Sak 0921:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 
 
VEDTAK: Innkalling, sakspapirer og protokoll ble godkjent. 
 
Sak 1021:  Orienteringssaker 
 
Orienteringer fra Campusmøtet ble videreformidlet av Rune 
Campusmøtet ble avholdt før denne ukens nedstengning og smittevernsrestriksjoner. 

• Orientering ved campusdirektør Karl Erik Arnesen 
o Smittevernsrutiner og oppfølging fysisk undervisning 

• Orientering ved viserektor Bård Borch Michalsen 
o Arbeider for flere deltidsstudier  
o Jobber for flere praksisplasser – samarbeid med Ung satsning  

• Orientering fra UiT-ledelsen 
o Lager tjenestekart/portal  

• Orientering fra Hålogalandsrådet 
o Har et prosjekt som heter Ung satsning – samarbeid med fagmiljøene  

Orientering fra Daniel og Tord om Camp Grytøya 

• Har laget en komité som jobber med prosjektet. 
• Grunnskisse: fredag til lørdag med overnatting og et rikt utvalg aktiviteter 
• Tas høyde for smittevern sånn at det er ivaretatt 
• Har to alternativer for leie av sted: Grøtavær leirskole eller et her på Hinnøya  

 
VEDTAK: Saker tas til orientering 
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Sak 1121:  Godkjenning av årsrapport 2020 
 
Saken ble utsatt fra forrige møte. Rune gjennomgikk årsrapporten som blant annet fokuserte 
på valgresultater, Oppstarten og StudentFryd, kick off til Studentparlamentet og utsatt 
Campustingsamling. 
  
Vedtak: Campustinget godkjenner årsrapport for 2020.  
 
Sak 1221:  Eventuelt  
 
Lokalt smitteutbrudd 
UiT er stengt pga det pågående utbruddet, og all undervisning er digital. Biblioteket er åpent 
om det er noen som har behov for det.  
 
Webinar Levende campus 
Rune, Valerian og Tone deltok i dag på et webinar om samarbeid mellom UiT, Samskipnaden 
og studenter. På møtet deltok vel 70 stk fra Harstad, Tromsø, Narvik og Alta. Målet er å få til 
et bedre samarbeid mellom de tre partene. Levende campus-prosjektet har kommet et godt 
stykke på vei og fortalte om sine suksesser og ufordringer. Tillitsvalgtordingen ble også nevnt 
som en funksjon for å øke engasjementet og formidle informasjon om studentlivet. Dette 
følges opp i Harstad av hovedtillitsvalgt og følges opp videre med en klar ordning når ny 
hovedtillitsvalgt er valgt i mars.  
 
Semesteravgiftsfordelingen fra Studentparlamentet  
Arne har deltatt som observatør for Campustinget for å lære mer om hvordan prosessen 
med fordelingen av semesteravgiften er. Her fordeles semesteravgift til studentforeninger. 
Ønsket har vært å undersøke muligheten for at Campustingets FAST-ordning kan lemmes inn 
i semesteravgifter. Victor fra Studentparlamentet og organisasjonskonsulent Tone listet opp 
noen for- og imot: 
 
For: 
- potten for semesteravgift er mye større for Tromsø og Finnmark: 6,2 millioner og ved 
innlemmelse av Harstad kan SP søke om større pott. Pr nå er det skjevfordeling i hvor mye 
midler som fordeles pr student på de forskjellige campusene.  
- få en mer enhetlig behandling og større kjennskap til studentforeninger i SP 
- bedre forutsigbarhet for studentforeningene. Må tenke mer langsiktig.  
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Mot: 
- mister lokal kontroll, her er nærheten til foreningene stor og vi har ingen fast søknadsfrist (i 
SP er det vår- og høstfordeling) 
- vet ikke 100% om dette vil medføre økte midler – havner inn i konkurranse med de andre 
studentforeningene.  
 
Campustinget kan i løpet av våren fastsette et vedtak på om man ønsker å innlemmes i 
semesteravgiftsforelingen. Ordningen kan f.eks. være en prøveordning for to år. Saken følges 
opp på et senere møte.  
 
Midler fra kunnskapsdepartementet, orientering v Victor 
- Kommer en krisepakke med midler til studentene: studentpakken. UiT tar seg av faglige 
aktiviteter, Samskipnaden av sosiale møteplasser. Det skal ansettes studenter til å skape 
disse aktivitetene. Hos Samskipnaden er utlysningene allerede ute. Prosessen går litt kjapt, 
så ikke alt er helt klart ennå. Problematisk at det utlyses stillinger som går på tross av 
studentfrivilligheten. Kan f.eks lønne studenter for å starte linjeforeninger. Ønsket er å finne 
en løsning som gjør studentmiljøet bedre. Ønsker gjerne et sterkere samarbeid mellom 
Campustinget og Samskipnaden rundt dette. Victor fra Studentparlamentet kan gjerne bidra. 
 
Oppstarten 2021 
- Har satt en programskisse og fadderrekrutteringen er åpna. Ønsker at Campustinget 
hjelper til med å spre dette. Når det gjelder program og samarbeid med de andre 
foreningene, er det ønske med større eierskap fra Campustinget på det arrangementer vi 
skal bidra med. Planleggingen må gjøres nå til våren sånn at man er klare til semesterstart.  
 
Valg 2021 
- Stemmeperioden er 10. til 24. mars. Vi har 11 reelle kandidater, så har i premisset klart 
hvem som skal sitte i Campustinget. Etter påske blir det konstituering og det er et sterkt 
ønske om en god overlapp slik at nytt campusting får videreført det gode arbeidet.  
 
Vedtak: Campustinget tar sakene til orientering  
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Sak 1321:  AnsvarsFull  
 
Amanda Ann-Marie Gade Essebo er prosjektmedarbeider i AnsvarsFull. Prosjektet eies av 
Studentparlamentet og driftes av Samskipnaden. Jobber med arrangementer og sikre at det 
er arrangementer som inneholder mindre mengde alkoholfokus, slik at flere føler seg 
inkludert. Jobber med å opprette et rusnettverk som består av representanter av de som 
jobber med forebyggende tiltak. Jobber tett med fadderuken og opplæring av faddere. 
Ønsker også å få presentert seg for tillitsvalgte og presentere rus-policy for UiT. Ønsker et 
tettere samarbeid mellom de som er engasjerte på campus.  
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering  
 
 
 
Møtet hevet kl. 16:55     Tone Christoffersen (ref)           Rune W. Olsen (møteleder) 
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