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Møteinnkalling  
Møte nr. 3 onsdag 27 mars - 2019  kl. 14.00 – 16.00 
 

Tid: onsdag 27 mars 2019 

kl 14.00-16.00  

Sted: Møterom 265 

Ved frafall gis beskjed til Vegard Olsen 

vegard.julian.olsenamskipnaden.no  

91602802  

 

 

 

Even Aronsen 

Marte Ulriksen 

Jørgen Arntsen 

Camilla Fors 

Rune W Olsen 

Lillian Amundsen 

Simen Lindgaard 

Leni Rask 

 

Varamedlemmer: 

  

1. Marte Bjørkheim 

2. Essam Osman 

3. Bjørn Kristian Igeland 

4. Aleksander Øvre 

 

Det vil bli servert middag i kantina etter møtet hvor medlemmer og varamedlemmer kan 

møtes for sosialt samvær og middag/kaffe/mineralvann. 

 

Det vil ikke bli noe servering på møtet.  

    

Saksliste: 

 

Sak 1419: Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Sak 1519: Orienteringssaker 

Sak 1619: Søknad om midler fra Oppstarten 

Sak 1719: Avvikling av budsjettkomiteen  

Sak 1819: Eventuelt 
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Protokoll møte 2, onsdag 27 februar 2019 kl. 16.00  

 
Medlemmer tilstede: Even Aronsen, Camilla Fors Marte Bjørkheim, Rune W Olsen, Leni 

Rask, Bjørn Kristian Igeland. 

 

Andre tilstede: Vegard Olsen  

 

Sak 0619:  Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

 

Vedtak: Innkalling og protokoll godkjent. 

 

Sak 0719:  Orienteringssaker 

Even Aronsen 

- Rekruttering av kandidater til valget. 

- Ferdigstilling av nettsider. 

- Fordeler for folkeregistrerte studenter. Signaler fra administrasjon viser lite velvilje og 

skepsis. Jobbes videre opp mot politiske partier. 

- Møte med rusnettverket, samtaler med fadderstyret, og jevnlige møter med Karl Erik 

Arnsen og Per Gunnar Johansen om campusutviklingsplanen.  

 

 

Jørgen Arntsen 

- Aktivt arbeid med rekruttering til å stemme ved studentvalget.  

- Jobbet med en resolusjon som fikk gjennomslag i siste parlamentsmøte som 

omhandlet økonomisk støtte til deltidsstudenter. 

- Utdelt masker, reflekser og studentposer hos flere sykepleie-kull og Internasjonal 

beredskap på Fjelldal. 

 

 

 

Vedtak: Orienteringssaker tas som orientering. 

 

 

 

 

Sak 0819:  Valgdeltakelse – Valgmodell  

 

«De siste årene har vi hatt elektronisk valg av kandidatene til Campustinget og 

studentrepresentantene til parlamentet. Dette har vi samkjørt med listevalget. 
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Selv med den høyeste valgdeltakelsen av alle campus på UiT er deltakelsen fremdeles 

fryktelig lav, på drøyt 20%. Dette er gjennomgående for nærmest alle studentdemokratier ved 

universiteter i Norge. Tall fra 2018 OsloMet 7,6%, NTNU 8,4%, UiS 10,9%, UiT 11,08% og 

UiB 19,58%. 

 

Jeg opplever et behov for å se på hvordan vi løser valg, hvilken modell vil har og hvordan det 

gjennomføres. Mitt forslag vil være å se nærmere på hvilken modell vi bruker på valg av 

campustingets representanter og representantene våre til studentparlamentet. Under lister jeg 

opp noen momenter jeg ønsker å ha opp til diskusjon».  

 

Diskusjon av forskjellige momenter, oppdelt 1-3: 

 

1. Er det mest hensiktsmessig å gjennomføre det som e-valg, eller kan det være en idé 

å se til Alta hvor studentene velges på et allmøte hvor alle studenter som har betalt 

semesteravgift har stemmerett. 

 
- Spennende løsning i Alta. Skaper mer eierskap og fellesskap. Negativt er å stå frem foran en 

hel skole. 

- Kombinasjon av e-valg og møte 

- Gjennomføring av arrangement, møte (ikke allmøte) hvor kandidatene kan vise seg frem. 

Eventuelt et større arrangement i auditorium etc. Dette kan være en liten appell og hva 

motivasjon til kandidaten er. E-valg er hensiktsmessig, men et slikt møte vil kunne få 

presentert kandidatene bedre. 

 

2. Ville det å stille direkte til leder, nestleder og hovedtillitsvalgt ført til at studentene 

gjorde mer i valgkampen, og dermed øke interesse og engasjement rundt valget. 

 

- Utfordrende med direkte valg, da den som taper valget til leder, ikke får mulighet til å 

stille som nestleder. 

- Referansevalg er en mulighet (rangering av prioritering). Komplisert, men lar seg 

gjennomføre. Med et slikt system har kandidatene studentene i ryggen.  

- Bonussystem: Topp tre får én stemme for å stille til valg 

Prosentandel over en viss andel, utgjør én ekstra stemme. Dette kan skape mer 

engasjement blant kandidater og studenter.  

- Dette skal videre utredes fremover mot høsten.  
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3. Skal det gjennomføres samtidig som listevalget, eller bør vi se på å velge 

medlemmer senere i vårsemesteret, eventuelt tidlig på høstsemesteret for å kunne 

hanke inn førsteårsstudenter.  

- Utfordrende å få studenter til å stemme slik det er i dag. Fordel å gjennomføre valg 

på høstsemesteret. Studenter er ikke i praksis tidlig på høstsemesteret, og det er nye 

engasjerte studenter på campus.  

- Negativt: Leder er ikke klar. Forslag: AU velges vårsemesteret.  

 

Tilleggs-diskusjon - valg 2019:  

 

Hvordan oppnå høy valgdeltakelse?  

- Gå rundt i klassene  

- Sende meldinger til samtlige bekjente  

- Utdeling av noe som er gratis (kaffe,boller) 

- Kostymefest 02.03.19 på Ludo. Mulighet for kandidatene å promotere seg selv.  

Utfordringer for CT 

- Vanskelig å være tilstede under praksis. En løsning kan være fri noen dager fra praksis 

for å drive studentpolitikk. 

 

 

Vedtak: Valgdeltakelse – Valgmodell tas til orientering, og videre diskusjon.  

 

 

Sak 0919:  Stillingsinstruks  

 

«En problemstilling som har vært vedvarende over flere år er at det er vanskelig for studenter 

på sykepleie, barnevern og vernepleie og stille som leder av Campustinget grunnet 

praksisperioder.  

I stillingsbeskrivelsen står følgende: 

 

«Leder har funksjonstid fra 1.7 til 30.06 i påfølgende år, og er heltids frikjøpt i 10 måneder 

fra 01.08 til 31.05… 

Det skal tilstrebes at leder eller organisasjonskonsulent er tilstede på kontoret i kjernetiden 

mellom 10 – 14». 

 

Det har vært korte diskusjoner rundt dette tidligere – men aldri blitt foretatt noen endringer. 

Det AU ønsker en diskusjon på er hvorvidt det kan sees på en mer fleksibel frikjøpsordning – 
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på denne måten kan leder og nestleder dele det 60/40 eller 50/50, alt ettersom hva som er best 

egnet for de som stiller. 

Dette ville gjort det mulig for en som er student med lengre praksisperioder å stille som leder, 

ved at nestleder kan være tilstedeværende på kontoret i disse periodene. For mange vil det å ta 

et års permisjon fra studiet være en uønsket konsekvens, noe som også fører til at færre 

egnede kandidater ønsker å stille.» 

 

Diskusjon: 

- En slik oppdeling ville fått flere kandidater til å stille til valg. En god løsning, og bør 

endres. 

- En slik endring vil gjøre det mulig å unngå permisjon for helsefag.  

- Et insentiv for å få flere til å stille til valg er at det er en godt betalt deltidsjobb. 

- Flere ønsker en leder som er tilstede, og får å få dette til må leder ta ut permisjon 

(gjelder hovedsakelig helsefag). 

- Mye av jobben kan gjøres mer fleksibelt  

- Utfordring med dette er hvis leder og nestleder går samme studie.  

- Et viktig moment er tilstedeværelse på kontoret, og dette kan fordeles.   

 

Vedtak: Campustinget er positiv til en mer fleksibel ordning. Vedtakssak ved neste CT-

møte.  

 

 Sak 1019:  Datalab 

 

«Vi har fått en henvendelse fra Anja på IT om mulige endringer på studentlaben for å forbedre 

den og gjøre at flere studenter benytter seg av den. 

 

Fra IT er det kommet tre forslag 

Redusere antall PCer, samt gjøre PCstasjonene bedre. Slik at hver stasjon har to skjermer. 

Utskiftbare enkelt PCer for studenter som kun skal skrive ut. 

Samarbeidsbord med stor skjerm og HDMI slik at studenter kan samarbeide enkler 

 

Jeg ønsker flere innspill fra Campustinget, også på hvordan å få en oversikt over hva 

studentene ønsker seg.» 

 

Diskusjon:  

- Det er ønskelig med flere skrivere i alle etasjene, men hovedsakelig i første etasje. 

Disse må fungere.  

- Lite sannsynlig med mer bruk ved redusert antall PCer 

- Det er ikke ønskelig med storskjerm og hdmi, da dette finnes på klasserom. 
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- Forslag til endring er at datalab kan inndeles i to soner. Et stillerom, og et for mer 

aktivitet (datalab og samarbeidsrom)  

- Teknologirom?  

 

Vedtak: Campustinget informerer Anja på IT. Spørreundersøkelse til studentene om 

hva dem ønsker utarbeides.   

 

Sak 1119:  Budsjettforslag  

 

Midler i budsjettet som CT ønsker å flytte: 

- 5000,- fra Dodraugen til tillitsvalgtarbeid/kursmidler 

- 5000,- fra Budsjettkomiteen til konferanser 

- 4000,- fra Budsjettkomiteen til sommeravslutning  

 

Vedtak: Vedtakssak ved neste CT-møte.  

 

Sak 1219:  Valg av ny hovedtillitsvalgt  

 

 

 

«Grunnet personlige årsaker har Hovedtillitsvalgt gitt beskjed til arbeidsutvalget og 

organisasjonskonsulentene om at hun vil trekke seg fra sitt verv. Hun vil gi en kort orientering 

om dette under møtet.  

 

Valg av ny hovedtillitsvalgt.» 

 

 

Camilla Fors orienterer om situasjon: 

 

- CT må jobbe videre med sykepleiestudiet. Per nå er det mye arbeid for 

hovedtillitsvalgt på dette området. Ønsker å fratre som hovedtillitsvalgt pga. stor 

arbeidsmengde med vervet, studier og privat. Ved å legge bort vervet til noen andre, 

blir det mer tid og energi til å være behjelpelig i CT.   
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Valg av ny hovedtillitsvalgt: 

Rune og Leni viser sitt kandidatur. 

 

Rune blir valgt ny hovedtillitsvalgt med 4 mot 2 stemmer.  

 

 

Vedtak: Rune Olsen er valgt til ny hovedtillitsvalgt.  

 

Sak 1319:  Eventuelt 

 

  

Camilla: 
- Det er ønskelig med et kurs/konferanse angående meldeplikt med Barnevernet og Politiet. 

Informasjonen i forelesningene er for generelle. Universitetet tar ikke dette temaet nok på 

alvor, og det er mange situasjoner hvor det oppstår usikkerhet rundt temaet. Forslag til 

gjennomføring er frokost med gratis påmelding, med påfølgende forelesning/møte.  

Marte: 
- CT ønsker å invitere Barnas Trygghet til campus. Innsyn i hva som skjer og faresignaler i en 

mer digital hverdag.  

 

Marte og Lillian følger opp begge sakene.  

 

 

 

Dato for sommeravslutning settes til 7.juni. 

 

Møtet hevet kl. 17.30 

 

 

 

 

Harstad, 06/03/2019  

 

 

 

Vegard Olsen  Even Aronsen  

Referent 
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Orientering fra leder 

 

Siden forrige møte har vi avviklet valg. I Harstad oppnådde vi rekordhøye 29,44% 

oppslutning, opp fra 21% i 2018. Dette er i sterk kontrast til andre studentdemokratier hvor 

man opplever nedgang i oppslutningen. 

 

Det har også vært en del enkeltsaker vedrørende studenter i praksis og utfordringer knyttet til 

det. Her har jeg forsøkt å koble Torill Varberg i størst mulig grad. Etter min erfaring vil det 

være behov for økning av ressurser til studentombudet og kanskje øke til ytterligere en 

stilling. Ofte opplever jeg at studentombudet er opptatt eller har meget på sitt fat allerede.  

 

Videre har jeg og ny hovedtillitsvalgt besøkt et sykepleierkull som har hatt problemer med 

UiT. Dette er alt fra dårlig eller utydelig kommunikasjon til at forelesninger blir kansellert 

uten at det gis beskjed. Dette er en sak vi skal følge opp videre.  
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Budsjettkomiteen hadde møte 12. mars for å behandle søknader om midler fra Oppstarten. 

Oppstarten har søkt om VEL-midler pålydende 8000 kr. og FAST-midler pålydende 91900 kr.  

Budsjettkomiteen innstiller at begge søknader skal godkjennes.  

Protokoll fra møtet i Budsjettkomiteen og søknadene fra Oppstyret følger:  

Protokoll møte i budsjettkomiteen 12.03.2019. 

Tilstede: Dan Terje Nytrem, Serina Veen Gilje, Dan Rune Småland. 
Fra administrasjonen: Sissel Klaussen.  
 
 

Sak 1  Søknad om VEL-midler fra Oppstarten 

 
Budsjettkomiteen ser viktigheten med at Oppstyret deltar på en slik samling, da det vil kunne 
resultere i en bedre mottakelse for nye studenter. Det er også positivt at det fokuseres på 
alkoholfrie arrangementer, da trivsel er viktig for studentene og en flere studenter ikke ønsker 
å delta på arrangementer hvor det nytes alkohol. 
 
Vedtak:  
Enstemmig innstilling om at søknaden på 8000 kr. fra VEL-midlene godkjennes.  
 
 

Sak 2  Behandling av søknad om Fast-midler fra Oppstarten 

 
Budsjettkomiteen har gått gjennom søknaden fra Oppstarten og synes det er en svært god 
søknad.  
 
Vedtak:  
Enstemmig innstilling om at søknaden på 91900 kr. fra FAST-midlene godkjennes, med 
kommentar om at Oppstarten oppfordres til å gjøre innkjøp hvor ting kan gjenbrukes. For 
eksempel fadderklær som blir til overs kan brukes til neste Oppstart (hvis det ikke er gode 
grunner til å ha årstall på klærne), roll-up skal kunne brukes på nytt kommende år etc. Fokus 
på bærekraft og gjenbruk som fører til at det blir ytterligere kostnader, gir også grunnlag for 
søknad om ytterligere midler.  
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Sak 3  Rekruttering 

Dan Terje og Ruben må erstattes neste studieår, det er derfor behov for å få inn to nye 

medlemmer i Budsjettkomiteen. Det er også ønskelig å få rekruttert nye varamedlemmer slik 

at vi har 2-3 vara. Det må jobbes med å rekruttere nye medlemmer, og lage innstilling til 

Campustinget på hvem som skal oppnevnes, i løpet av våre.  

 

Vedtak:  

Serina har hovedansvar for rekruttering og får hjelp fra de andre medlemmene etter behov. 

Campustinget kontaktes slik at de kan bidra med rekruttering i sine kanaler, samt fortelle om 

Budsjettkomiteen til studenter.  

 

Sak 5  Eventuelt 

Ingen saker på eventuelt.  

 

 

Referent Sissel Klaussen, organisasjonskonsulent.  

 

Vedlegg 2. 
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Vedlegg 1: Søknad om VEL-midler 
 
Oppstyret er invitert på fadderstyresamling 29.-31. mars 2019 i regi av AnsvarsFull v/ Ingrid Rabbe 

Larsen. Samlingen har fokus på blant annet «Lykkepromille», ruspolicy, alkoholfrie arrangement og 

teambuilding. Alt dette er noe som vi tenker vil være viktig for oss å ha med oss under organisering og 

gjennomføring av selve Oppstarten. Her får vi også møte fadderstyrene fra de andre campusene på 

UiT og utveksle tanker, planer og erfaringer, tips og triks til hvordan vi kan gjøre Oppstarten best mulig 

for de nye studentene ved UiT Harstad. I løpet av denne helgen vil vi også lære om inkluderende 

faddergrupper og å tilpasse fester med hensyn til alkohol, noe som vi både ønsker og føler er viktig at 

vi kan inkludere i møte og kurs som skal holdes med fadderne til våren. 

AnsvarsFull dekker ikke utgiftene for fadderstyrene til denne samlingen i år, og vi må derfor søke om 

midler til dekning av transport og leie av hytte for å kunne få gjennomført turen. Vi regner med at 

dette vil koste rundt 8000 kroner. 

Budsjett VEL-midler 

 Utgifter 

Leie av bil 5000 

Leie av hytte 3000 

SUM 8000 

Midler kan overføres til Kontonummer 4730.18.54621. 

Kontaktperson 

Navn: Leni T. Rask 

Mail: lenitherese@gmail.com 

Mobil: 99 22 32 92 

 

Hilsen Oppstyret 

 

 

mailto:lenitherese@gmail.com
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Vedlegg 2: Søknad om FAST-midler 
 
Formål 

Oppstyret har som formål å ta imot nye studenter ved UiT Harstad ved nytt studieår hver 

høst. Gjennom fadderordningen, kalt oppstarten, legger vi til rette for at de nye studentene 

får en god start på studenttilværelsen i Harstad og blir kjent med både byen, universitetet og 

medstudenter. 

 

Prosjektbeskrivelse 

Oppstarten arrangeres hver høst som et samarbeid mellom Oppstyret (fadderstyret), 

Samskipnaden, UiT Harstad, Campustinget i Harstad og Ludo Bar & Scene. Vi tar utgangspunkt 

i at semesterstart for høsten 2019 blir 12. august, og at oppstarten vil vare fra 12. august til 

24. august. Som årene før, bruker vi erfarne studenter som melder seg frivillig til å være 

faddere for å ta imot de nye studentene som kommer til Harstad. I løpet av perioden vil det 

arrangeres blant annet omvisning på skolen, omvisning i byen kombinert med rebus/bar-til-

bar, konsert(er) og quiz. I samarbeid med HSI planlegges det fjelltur og aktivitetsdag i 

Hålogalandshallen. 

 

Program 

Vi har plukket det vi mener er de mest suksessfulle arrangementene fra både 2017 og 2018 

og satt sammen til kommende års program. Dette er gjort både på bakgrunn av egne 

erfaringer og tilbakemeldinger fra andre studenter. Fjellturer og andre sportslige aktiviteter vil 

i år bli prøvd gjennomført i regi av HSI og er derfor ikke inkludert i Oppstartens budsjett. 

 

 

Fremdriftsplan 

Vårsemesteret er i gang, og vi er godt i gang med å planlegge Oppstarten 2019. Fremover vil 

ha møter jevnlig utover våren. Dette er første året Oppstarten er studentstyrt, og vi har fått 

en ganske god oversikt over alle oppgaver vi i styret har. Vi er i planleggingen av en hyttetur, 
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lik som en som ble gjennomført i fjor. Denne er i samarbeid med AnsvarsFull. Denne 

planlegger vi for å skape et godt samarbeid på tvers av campusen ved UiT. Forskjellen fra i fjor 

er at utgiftene for dette ikke dekkes, og vi har dermed måtte budsjettere for utgifter til leiebil 

og leie av hytte for at styret skal kunne få deltatt på denne. Leder Tone Marit deltok på 

hytteturen i fjor og mente at det var en stor fordel for Oppstyret både med tanke på 

teambuilding, utveksling av idéer og opplevelser knyttet til fadderukene.  

Likt som i fjor vil det bli avholdt et fadderkurs, mai/juni. På dette kurset vil Ingrid Rabbe, 

prosjektleder for AnsvarsFull, studentrådgiver i Harstad bli invitert, de vil ha en sentral rolle på 

kurset. Vi vil også invitere forebyggende enhet ved Harstad politistasjon.  

Programmet for Oppstarten 2019 er mer eller mindre ferdigstilt – og dette vil være 100% 

ferdig innen vårsemesteret er ferdig, med noen forbehold.  

Rekrutteringen av faddere skal være oppe å gå innen 15.2. Og vi planlegger å rekruttere 60 

faddere, 10 mindre enn i fjor. 

 

Finansiering og budsjettering 

Midlene til Oppstarten søkes fra VEL-midler, i tillegg til at Samskipnaden støtter Oppstarten 

med 15.000 kr. Ludo Bar & Scene bidrar med godene fadderne får i baren under oppstarten 

og deler av honorar til konsert, samt utgifter for DJ som leies inn. Budsjett på neste side. 

Overføring av midler gjøres til kontonummer 4730.18.54621. Kontoen eies av Oppstarten og 

brukes utelukkende til innkjøp og betaling av midler knyttet til Oppstarten. 
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Kontaktperson 
Navn Leni T. Rask 

Mail  Lro064@post.uit.no 

Mobil 99 22 32 92 

 

Med hilsen, 

Oppstyret 

fadderharstad@uit.no  

www.oppstarten.no  

Tone Marit Eira Glenn Granberg Oda Almås Maiken Sørensen Leni Rask 

mailto:Lro064@post.uit.no
mailto:fadderharstad@uit.no
http://www.oppstarten.no/
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Budsjettkomiteen har det formelle ansvaret med å innstille på søknader for FAST- og VEL- 

midler. Arbeidsutvalget har i det siste opplevd dette som et unødvendig byråkratisk ledd i 

behandlingsveien og ser ikke lenger behovet med å opprettholde budsjettkomiteen. 

 

Derfor ønsker vi å gi et signal allerede nå om at budsjettkomiteen ikke lengre er tiltenkt en 

rolle fremover, og at de da derfor bør legges ned. 

 

Derfor ønsker man å avvikle budsjettkomiteen ved overgangen til ny periode, hvor deres 

oppgaver da vil tilfalle Arbeidsutvalget.  
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