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Møteinnkalling  
Møte nr. 1   
  
Mandag 1. februar   
kl 1500-1630 HG5 Klasserom 1   
  
Innkalling gjelder:   
Arbeidsutvalget:   
Rune Witon Olsen   
Daniel Berg Fjelltveit   
Valerian Lehmann Penzo  
 
Faste medlemmer:   
Tord Aslak Kristensson Hillestad   
Siv Sjalotte Slettbakk   
Lisa Moe Belsvik   
Arne Solheim Paulsen   
 
Varamedlemmer:   
Remy Andre Melsæther Lagassé   
June Skaret   
Isabell Grønlund  
  
 
 

 Saksliste: 
Sak 0121   Innkalling, saksliste og protokoll  

 Sak 0221  Orienteringssaker  
 Sak 0321 Godkjenning av årsrapport 2020  
 Sak 0421  Godkjenning av regnskap 2020 
 Sak 0521  Regnskap VEL-midler 2020  
 Sak 0621 Valg av medlemmer til valgkomite  
 Sak 0721  Møteplan våren 2021  
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Protokoll møte 8  

Fredag 11. desember kl. 15:00 
Medlemmer til stede: Rune W. Olsen, Valerian Lehmann Penzo, Daniel Fjelltveit (møteleder), 
Tord Aslak Kristensson Hillestad, Siv Sjalotte Slettbakk, Arne Solheim Paulsen og Remy Andre 
Melsæther Lagassé. 
 
Andre til stede: Daniel Maasvik (LMU) og Tone Christoffersen (orgkons)  
 
Sak 4820:  Godkjenning av innkalling, protokoll og sakspapirer 
 
VEDTAK: Innkalling, protokoll og sakspapirer ble godkjent. 
 
Sak 4920:  Orienteringssaker 
 
Tilskudd NSO 
Campustinget fikk bevilget kr 30 000 fra Norsk studentunion til campustingsamlingen som 
ble avlyst. Midlene er kommet inn på konto og vi beholder disse frem til vi får gjennomført 
samlingen. Ønsker å gjennomføre samlingen til våren. 
 
Rapport fra SP-møte   
Studentparlamentet har månedlige møter. Innkallinger og protokoller finnes her: 
https://uit.no/om/studentparlamentet/referater Denne høsten er det vedtatt flere 
resolusjoner, samt at semesteravgiften er fordelt til studentforeninger.  
 
LMU v Daniel Maasvik 
Daniel Maasvik er leder i Læringsmiljøutvalget: det skifter annen hvert år mellom student og 
ansatt, i år er det student som er leder. Læringsmiljø er særlig viktig og denne høsten har 
vært spesiell – plutselig over på digital plattform, klasseromsundervisning annerledes eller 
forsvinner. Har hatt møter med Narvik og Finnmark for å bli bedre kjent og for å høre 
hvordan status er på de forskjellige campus.  
 
Status Harstad:  

- Mål om å engasjere studentene – nå ut til dem for å skape sosiale møteplasser.  
- Hovedtillitsvalgt engasjert i en sak rundt sykepleiestudiet. Trenger LMU i ryggen i 

denne saken. Er i gang med kartlegging og en klage skal sendes til LMU. Det er flere 
man kan engasjere i denne saken.  

 
 
 

https://uit.no/om/studentparlamentet/referater
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Kvalitet på læringsmiljø: 
- Få studenter på campus, ikke oppnådd god dialog med studentene denne høsten 

siden de ikke er her. Mangler input – tillitsvalgtordningen har ikke fungert.  
- Utfordringer med digital undervisning, lite sosial kontakt. Praksisutfordringer. 
- Problemer rundt eksamen, vanskelighetsgrad, frykt for eksamensjuks.  
- Måten ledelsen snakker til studentene på er et problem 

 
Status VEL-midler 
Det er rundt kr 130 000 penger igjen på VEL-middelkontoen. Her må det gjøres tiltak for at 
studentene skal bli kjent med ordningen. Dette settes opp som egen sak i januar.  
 
VEDTAK: Campustinget tar orienteringssakene til orientering  
 
Sak 5020:  VEL-søknad Galleriet Studenthus 
 
Galleriet Studenthus har søkt om kr 8980,- for å spandere middag på barsjefene. 
 
VEDTAK: Campustinget innvilger kr 5000,- til Galleriet Studenthus 
 
Sak 5120:  Kompensasjon kommunikasjonsrådgivere 
 
Kommunikasjonsrådgivere får en kompensasjon for telefonbruk, kjøp av lagringsplas og ev 
programmer for bruk på sosiale medier på kr 1000,- pr semester (x2 rådgivere)  
 
Dette er en prøveordning, og midlene utbetales til konto, og med tilbakevirkende kraft for 
høsten 2020 
 
VEDTAK: Kommunikasjonsrådgivere får kompensasjon på kr 1000 pr semester (20/21) som 
en prøveordning.  
 
Sak 5220:  Tillitsvalgtordningen 
 
Det har vært gjennomført ett tillitsvalgtmøte denne høsten. Vi mangler oversikt på hvem 
som er tillitsvalgte, så første steg er å få oversikt – og så gjennomføre et møte.  
 
Har ambisjon om tettere dialog. Trenger en oversikt på sakene studentene jobber med. Vi 
trenger ikke nødvendigvis involvere oss i alle saker, men ønsker en bedre oversikt på 
historikken og et tettere samarbeid. Ønsker også å få til mer sosialt for tillitsvalgte og klasser. 
 
Forslag om å invitere oss inn i klassens time hvor vi får presentert Campustinget. 
 
VEDTAK: Hovedtillitsvalgt følger opp dette arbeidet etter nyttår. 
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Sak 5320:  Aktivitetsplan våren 2021 

Campustinget ble orientert om planene for en digital gamingkveld v / Remy, samt en 
studentfestival i januar i regi av Samskipnaden. 

VEDTAK: Campustinget tar saken til orientering 

Sak 5420:  Neste møte 

Neste møte: Tirsdag 19. januar kl. 15:00 – 16:30 

Møtet hevet kl. 16:10  Tone Christoffersen (ref) Daniel Fjelltveit 
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Sak 0221 Orienteringssaker 

Studentkjøkken 

Daniel har vært i kontakt med statsbygg. I forhold til brannsikkerhet går det fint å montere 

komfyr og kjøleskap. Komfyren trenger en installert komfyrvakt. Det må også avklares i 

forhold det avtrekk/ventilasjon, plassering av røykdetektor, og komfyren må ha eget avtrekk 

med fettfilter. Dette blir overlatt til statsbygg, og foreløpig regnes det med at statsbygg/UiT 

tar kostnader knyttet til dette. Foreløpig ventes det på svar fra UiT – Bygg og eiendom v/ 

Beate Morsund. 

Inventar og retningslinjer ved bruk av kjøkken er noe som må sees nærmere på. Det må tas 

en avgjørelse i forhold til innkjøp av diverse kjøkkenartikler, og retningslinjer i forhold til 

kjøkkenadferd på utarbeides. Oppfølgning av dette bør gjøres av noen som tenker å sitte i 

Campustinget til neste år slik at prosjektet ikke dør ut når Daniel har levert master. 

Søndagstur 
Campustinget arrangerte søndag 17.01.2021 en tur for studenter i folkeparken. Vi kjøpte inn 
pølser, sjokolade, drikke og flere ting som forbindes med tur. Vi tok granved fra starten av 
folkeparken, lagde bål og stekte maten på bålet. Fra campustinget møtte Rune, Lisa, Siv 
Sjalotte, Valerian, Tord og Daniel. Til sammen var det ca. 15 deltakere. Det regnes foreløpig 
som en suksess. 

I fremtiden er planen å fortsette slike arrangement hver/annen hver uke. Videre håper vi at 
det utvikler seg til litt lengre turer, og at noen studenter ønsker å videreføre dette konseptet 
til en turforening med toppturer i sikte. Ønsker tanker fra deltagere om forbedringer til 
fremtidige arrangement. 

Tillitsvalgtordningen 
Det vil fremover bli lagt planer om hvordan vi skal få en sterk tillitsvalgtordning. Det første er 
å få nådd ut til alle de tillitsvalgte og arrangere en form for kick-off når dette blir mulig. Det 
er også planlagt et seminar. Her vil hele AU jobbe for å skape engasjement blant de 
tillitsvalgte. Vi håper også at hele campustinget bidrar her. Dette kan bli en effektiv måte å 
nå ut til studentene. 

VEL-midler 
Det er en utfordring å få brukt opp velmidlene utenom arrangementer der initiativet 
kommer fra campustinget. Det ble gjort et forsøk på markedsføring av VEL-midler via gratis 
taco til studentene. Dette konseptet kan videreutvikles slik at studenter er klar over 
mulighetene de har. Det oppfordres også til at medlemmer av campustinget arrangerer ting 
for studenter ved hjelp av VEL-midler. 
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Camp Grytøya 
Dette er et konsept hvor studenter samles på Grytøya over en helg. Det er en slags 
vinterfestival. Hvor mye penger som trengs investert, og om det lar seg gjennomføre er 
fortsatt usikkert. Planen er at studenter samles en helg hvor det er et opplegg/program man 
kan følge om man ønsker, men i sin essens er det foreløpig bare studenter i et større antall 
som camper i telt i samme området. Det vil være ønskelig å velge ut en komité blant 
studentene for dette arrangementet og muligens spørre HSI om bistand. 
 
Takeover Instagram 
Kommunikasjonsansvarlige har foreslått at alle i campustinget overtar kontoen på Instagram 
en dag hver. Der promoterer vi litt av arbeidet vi gjør for studentene eller generelt hva vi 
driver med under nedstengningen. Det blir litt opp til hver enkelt om de vil delta eller hva 
deres «dag» skal inneholde.  
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Sak 3021:  Årsmelding 2020 

Utsettes til neste møte. 
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Sak 0421: Godkjenning årsregnskap 2020 

Regnskapet til Campustinget i Harstad er avsluttet for 2020. Det viser et resultat på kr 81 938,05 i 
pluss. Kr 30 000 av dette er tilskudd fra Norsk studentunion til en nettverkssamling for 
campustingene ved UiT som skulle vært gjennomført i 2020, men som ble utsatt pga korona. Faktisk 
resultat uten overføringen fra NSO er på kr 51 938,05.  

Campustinget i Harstad Årsregnskap 2020

Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 Noter
Driftsinntekter
Driftsktilskudd Studentparlamentet 169 000kr  230 500kr  230 500,00kr              1
Tilskudd campustingsamling NSO 30 000,00kr                 
VEL-midler juleball 2019 60 324,69kr                 2
Kredittrenter 3,90kr  
På konto pr 01.01.20 61 473,28kr                 

Sum driftsinntekter 169 000kr  230 500kr  382 301,87kr              

Driftskostnader
Kontorutgifter 1 233kr  1 000kr  9 943,50kr                   3
Abonnement 5 000kr  2 055,80kr                   4
Diverse utgifter 8 009kr  -kr  4 000,00kr                   5
Reisekostnader 11 087kr  10 000kr  700,00kr  
Dodraugen -kr  -kr  -kr  
Studentkjøkken -kr  -kr  -kr  
Servering møter 13 664kr  20 000kr  17 032,18kr                 
Servering AU-møter -kr  6 000kr  4 894,00kr                   
Servering utadrettet virksomhet -kr  5 000kr  47 619,00kr                 2
Representasjon -kr  1 500kr  3 381,74kr                   6
Valgavvikling 5 396kr  6 000kr  260,80kr  
Tillitsvalgtarbeid/kursmidler -kr  35 000kr  6 657,00kr                   
Fagdag/konferanser 587kr  40 000kr  35 410,00kr                 7
Gaver og konkurranser -kr  5 000kr  11 253,00kr                 8
Promotering og stands 36 412kr  75 000kr  123 629,00kr              9
Julebord -kr  9 000kr  33 000,00kr                 10
Sommeravslutning -kr  7 000kr  -kr  
Andre sosiale tiltak 44 286kr  5 000kr  114,80kr  
Prosjekter 15 645kr  -kr  -kr  
Kortgebyr 413,00kr  

Sum driftskostnader 136 319kr  230 500kr  300 363,82kr              

Resultat 2020 81 938,05kr                 11
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Noter til regnskapet 

1) 
Campustinget i Harstad mottar driftstilskudd fra UiT som overføres via Studentparlamentet. 
For 2020 ble driftstilskuddet økt med kr 61 500,- 

2) 
Campustinget arrangerte juleball i 2019. Dette ble finansiert med VEL-midler. UiT fikk først 
overført VEL-middeltilskuddet i slutten av januar 2020. CTiH la derfor ut for innkomne 
faktura på driftsbudsjettet og dette fremkommer da i regnskapet. 

3) 
Overforbruk i posten kontorutgifter skyldes innkjøp av støydempende headset til bruk på CT-
kontoret for leder og hovedtillitsvalgt. (Kostnad for nestleders headset føres på 2021) 

4)  
CTiH har hatt et kostbart digitalt abonnement på Harstad tidende. Dette ble avsluttet høsten 
2020. 

5)  
Godtgjørelse for kommunikasjonsrådgivere er ført på diverse kostnader. 

6) 
Representasjon knyttes til møtevirksomhet med Studentparlamentet. 

7)  
CTiH gjennomførte en strategisamling i januar 2020 med tur til Svolvær med Hurtigruta. 

8) 
Overforbruk på denne posten skyldes julegaver gitt til medlemmer i campustinget jula 2020. 

9) 
Det er investert i godt med profileringsartikler, blant annet t-skjorter, vindjakker og 
boblejakker til Campustingets medlemmer, samt buff, reflekser, sjokolade, drops og 
drikkeflasker til utdeling på stand.  

10) 
Overforbruk på denne posten skyldes at AU besluttet at CTiH trengte en ekstra påskjønning i 
år, og spanderte en eksklusiv middag på Umami på Campustingets medlemmer.  

11) 
Faktisk resultat er på kr 51 938,05 da kr 30 000 av inntektene er knyttet til støtte fra NSO til 
campustingsamling. Samlingen gjennomføres forhåpentligvis i 2021.  
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Sak 0521:  Regnskap VEL-midler 2020 

Campustinget i Harstad har i 2020 disponert midler tildelt av UiT som skal gå til faglige og sosiale 
formål blant studentene. Støtteordningen kalles VEL-midler, og årlig tildeling fra UiT er på kr 
120 000,- UiT har hatt treghet i sine utbetalingsrutiner, så midlene for 2019 ble først overført i 2020. 
Det skapte noen utfordringer for Juleballet 2019 som måtte belastes driftskontoen i påvente av 
støtten. Ca kr 60 000 i regnskapet for 2020 er knyttet til juleball 2019. 

Campustinget vedtok våren 2020 endringer i kriteriene for å forenkle søknadsprosessen og fikk opp 
et online søknadsskjema for å få opp søkertallene. Koronapandemien har foreløpig satt en stopper 
for markedsføringen av støtteordningen og det har ikke vært høye søkertall i 2020.  

Det ble i 2020 gjort 10 tildelinger. De etablerte studentforeningene er de mest aktive søkerne. 
Førsteklasse vernepleie har fått innvilget kr 5000 til klassefest, men denne ble utsatt pga pandemien, 
og summen overføres når arrangementet lar seg gjennomføre. Tacostuntet består av 26 tildelinger a 
500 kr til gavekort på taco.  

VEL-midler, regnskap 2020

Dato Bevegelse Sum Forening Kommentar
Overført fra 2019 14 404,85      

15.01.2020 Deloverføring juleball 2019 14 000,00-  CTiH Deloverført da VEL-midler fra UiT ikke er overført for 20
30.01.2020 Overføring UiT VEL-midler 2019 120 000,00   
30.01.2020 Resttilskudd juleball 2019 46 324,69-  CTiH
03.02.2020 VEL-tilskudd HSI brattkort 4 000,00-  HSI Tildelt i møte 29.01.20
03.02.2020 VEL-tilskudd HSI årsfest 6 000,00-  HSI Tildelt i møte 29.01.20
05.02.2020 Retur FAST-midler Oppstarten 2019 2 185,06-  Oppstarten Feil overført av Oppstarten, gjelder annen støtteordnin
18.02.2020 VEL-tilskudd HSI klatrekveld 1 179,00-  HSI
03.06.2020 Innbetaling fra HSI, restmidler årsfest 2 274,00        HSI Ihht rapport benyttet ikke HSI alt av tildelte midler
03.06.2020 VEL-tilskudd HSI, løpskarusell 1 271,79-  HSI Tildelt i møte 05.03-20
27.08.2020 VEL-tilskudd Oppstyret, gaver 4 000,00-  Oppstarten Tildelt av AU 27.08
27.08.2020 VEL-tilskudd Oppstyret, middag 5 000,00-  Oppstarten Tildelt av AU 27.08
09.09.2020 VEL-tilskudd HSI, overlapp styre 15 000,00-  HSI Tildelt i møte 09.09
15.09.2020 VEL-tilskudd filmkveld Oppstarten 27 170,00-  CTiH
15.10.2020 Overføring UiT VEL-midler 2020 120 000,00    
11.12.2020 VEL-tilskudd Galleriet Studenthus, Umami 5 000,00-  Galleriet Studenthus Tildelt i møte 11.12
11.12.2020 VEL-tilskudd tacostunt 13 000,00-  CTiH Tildelt av AU des 2020

Kredittrenter 6,39                
På konto 31.12.2020 112 554,70    

Forslag til vedtak: Regnskap VEL-midler 2020 godkjennes. 
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Sak 0621:  Valg av medlemmer til valgkomité 

I månedsskiftet februar/mars skal det velges nytt campusting, samt nye representanter fra Harstad til 
Studentparlamentet. Studentparlamentet jobber nå med fastsetting av periode for valget, samt 
digital valgløsning i samarbeid med UiT.  

Campustinget i Harstad har ikke eget valgreglement, men støtter seg til Studentparlamentets 
valgreglement; 
https://uit.no/Content/304348/cache=20182905131954/Valgreglement%20for%20Studentparlamen
tet%20i%20Troms%C3%B8%20oppdatert%20250518.pdf  

Det er ønskelig at Campustinget i Harstad oppnevner en valgkomité som kan ivareta valgprosessen 
lokalt på samme måte som valgstyret til Studentparlamentet ihht reglementet. Dette for å 
kvalitetssikre kandidater, valgavvikling, valgoppgjør og offentliggjøring av resultatet. Det er ønskelig 
at Campustinget stiller med 2 representanter til valgkomitéen, i tillegg til organisasjonskonsulent.  

Forslag til vedtak: xx og xx velges til medlemmer av valgkomitéen. 

https://uit.no/Content/304348/cache=20182905131954/Valgreglement%20for%20Studentparlamentet%20i%20Troms%C3%B8%20oppdatert%20250518.pdf
https://uit.no/Content/304348/cache=20182905131954/Valgreglement%20for%20Studentparlamentet%20i%20Troms%C3%B8%20oppdatert%20250518.pdf
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Sak 0721:  Neste møte 

Campustinget ser på møteplan for våren. Ideelt sett skulle vi ha satt opp månedlige møter fremover 
for å skape forutsigbarhet.  

Forslag til vedtak: Møteplan vedtatt 
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