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Møteinnkalling 
Møte nr. 5 tirsdag 10. sept. 2019 kl. 15.30 – 17.00 Klasserom 1. NB. Pizza fra 
15.00. 
 

Tid: Tirsdag 10. september 
Kl. 15.30-17.00 
Sted: Klasserom 1 

Ved frafall gi beskjed til ctih@uit.no 
senest 5 dager før møtet.  
Ved akutt sykdom meldes frafall til 
vegard.julian.olsen@samskipnaden.no/ 
91602802 med en gang sykdom oppstår. 
 

 

Jørgen Arntzen 
Kristoffer H. Nystad 
Rune W. Olsen 
Leni Rask 
Fredrik D. Jore 
Even Aronsen 
 
Varamedlemmer:  
Tone Marit Eira  
Marte Bjørkheim 
Christoper Amenya  
Valerian Penzo 
Oliwia Bakos  

 
Det vil bli servert pizza før møtet fra kl. 15.00 på klasserom 1 hvor medlemmer og 
varamedlemmer kan møtes for mat og sosialt samvær før møtet.   
 

    

Saksliste: 

 

Sak 2419: Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 

Sak 2519: Orienteringssaker 

Sak 2619: Valg av kommunikasjonsrådgiver  

Sak 2719 Taushetserklæring 

Sak 2819: Eventuelt 

 

Sak 2419:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 
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Protokoll konstituerende møte for det nye Campustinget, torsdag 

23. mai 2019 kl. 15.30  

 
Medlemmer tilstede: Even Aronsen, Jørgen Arntsen, Rune W. Olsen, Leni Rask, Kristoffer H. 

Nystad, Christopher Amenya, Fredrik D. Jore (skype).  

Andre tilstede: Vegard Olsen, Sissel Klaussen  

Sak 1919: Godkjenning av innkalling og sakspapirer  

Vedtak: Innkalling og protokoll godkjent.  

Sak 2019: Introduksjon til Campustinget v/avtroppende leder  
Avtroppende leder Even Aronsen gir det nye Campustinget en introduksjon til Campustinget i 

Harstad.  

Sak 2119: Gjennomgang av vedtekter  
Avtroppende leder Even Aronsen går gjennom de gjeldende vedtektene for Campustinget i 

Harstad.  

Sak 2219: Gjennomgang av kontorreglement og annet praktisk 

v/organisasjonskonsulenter  
Organisasjonskonsulent Sissel Klaussen går gjennom kontorreglement og andre relevante 

retningslinjer som medlemmer av Campustinget i Harstad må forholde seg til. 

Kontoreglementet tas opp til høsten for å implementere eventuelle endringer.  

Sak 2319: Konstituering  
Valg av leder:  

Vedtak: Til leder velges Jørgen Arntzen. Campustinget i Harstad Havnegata 5  9480 

Harstad Tlf: 77 05 81 4  E-post: ctih@uit.no 

___________________________________________________________________________ 

Harstad, 07/06/2019  
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Valg av nestleder,  

Vedtak: Til nestleder velges Kristoffer Nystad  
Valg av hovedtillitsvalgt,  

Vedtak: Til hovedtillitsvalgt velges Rune W. Olsen  
Valg av varamedlem,  

Vedtak: Til varamedlem for AU velges Leni Rask  
Valg av Utdanningsrådgiver,  

Vedtak: Til utdanningsrådgiver velges Leni Rask  
Valg av Kommunikasjonsrådgiver,  

Vedtak: Ingen stilte til valg  
Valg av Velferdsrådgiver,  

Vedtak: Til velferdsrådgiver velges Fredrik D. Jore  
Valg av Fagdagsrådgiver,  

Vedtak: Til fagdagsrådgiver velges Even Aronsen  
Valg av kommunikasjonsrådgiver tas opp igjen til høsten.  

Møtet hevet kl. 15.15  
Harstad, 07/06/2019  

 

 

 

 

 

Vegard Olsen  Even Aronsen  

Referent 



 

Saksnummer 2519 Dato 03.09.19 

Sak Orienteringssaker 

Saksbehandler Jørgen 

Innstilling Orientering 

 
 

4 

Sak 2519:  Orienteringssaker 

 
CT- leder Jørgen Arntzen orienterer  
Kjære CT.  

Siden jeg startet har det vært hektiske dager, oppstarten som jeg gjerne skal være med på for å 

knytte kjentskap til de nye studentene samt vanlig arbeidsdag og kursing er krevende, men har 

gitt resultater vil jeg tro. Jeg og AU har blitt sett og de fleste vet nå om CT og at vi er 

tillitsvalgte som de kan prate med.  

Vi arrangerte også filmkveld som var en knakende suksess, men det gjorde jo også at vi 

fullstendig bommet på innkjøp av snacks og pizza. Fra bildene jeg tok vil jeg si at vi var oppe 

i 100 ish stykker, og filmen var så mye bedre enn jeg selv forventet med Bohemian Raphsody.  

Oppstarten har gått kjempebra, men det er jo vanskelig å gjøre alle fornøyde så noe misnøye 

har det vært, men det er som sagt det er jo de stemmene vi får høre det høyest fra.  

 
Tillitsvalgtmøte 

Ettersom en del av studentene ved helse-fak fikk tilbud om å dra på kurs arrangert av fakultetet fant vi ut 

at det er like billig å sende alle tillitsvalgte opp til Tromsø for en kveld på kurs. Kurset blir da litt mer 

spisset inn mot det hvert enkelt fakultet ser for seg, samtidig som studentene vil få info om andre ting 
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som skjer i regi av fakultetet. 
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Rapport fra generalforsamling til HSI  
 

Generalforsamlinga/årsmøtet til HSI fant sted torsdag 04.10.2018 i store auditorium på 

campus Harstad.  

På møte hadde vi som mål å stifte ett nytt styre samt å informere studentene om hva HSI står 

for, hva målet vårt er og informere om økonomien. (Hvilke muligheter vi har per dags dato).  

 

Møtet startet med at u.t informerte de oppmøtte om hva møtet skulle gå ut på. Vi telte opp 

hvor mange som var tilstede (35 oppmøtte), og vi valgte ut en ordstyrer og sekretær som skrev 

ned årsmøteprotokoll. Vi gikk videre til å informer om hva HSI er, hva vi står for og hvilke 

mål vi har for sesongen 2018/2019. Vi gikk så videre til små endringer i vedtektene og 

deretter avsluttet vi med nytt valg av styre. I valg av styre fikk vi ingen som ville vær de tre 

lederstillingene, folk stilte seg til å bli styremedlemmer. Valg av Leder, nest-leder og 

økonomiansvarlig ble gjort innad i styret 2 uker senere.  

 

Etter at valg av styret ble ferdig serverte vi pizza og brus til de oppmøtte.  

 

Vi fikk midler til kjøp av brus og pizza fra Campustinget. Det ble innvilget 3300kr og av de pengene ble 

det brukt ca. 3243 kr. Vi sto altså igjen med ca. 57 kr
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Sak 2619:  Valg av kommunikasjonsansvarlig 

 
Valg av kommunikasjonsansvarlig. Se protokoll fra 23.05.19 

 

 

 

 



 

Saksnummer 2719 Dato 03.09.19 

Sak Taushetserklæring 

Saksbehandler CT 

Innstilling Vedtas 

 
 

9 

Sak 2719:  Taushetserklæring 

 

Taushetserklæring må underskrives av samtlige i CT. Erklæring er vedlagt i sakspapirer.  

  

Utdrag fra forvaltningsloven1. 
 

§ 13 1 (Taushetsplikt) 

Enhver som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til 

det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 

1. noens personlige forhold, eller 

2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 

betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår. 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel 

og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen2  

kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi 

privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og om opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, 

samt vilkårene for å gi slike opplysninger. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.  

Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. 

Tilføyd ved lov 27 mai 1997 nr. 40. Endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47. 

1. Jfr. Strl. §121. 

2. Justisdepartementet iflg. res. 16 des 1977. 

 

§ 13 a.  (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). 

Taushetsplikten etter § 13 er ikke til hinder for: 

1. at opplysninger gjøres kjent for de det direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet 

samtykker, 

2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk for eller  

ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og 

3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig 

kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. 

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40. 

 

§ 13 b.  (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser).1  

 Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: 

1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter, 

 2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, blant annet kan brukes i  

 forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppføling og kontroll,   

 3. at opplysningene er tilgjengelige for ander tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som  

trengs for en hensiktsmessig arbeids – og arkivordning, blant annet til bruk ved vegledning i andre saker, 

 4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utredning og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon 

eller en annen form for kontroll med forvaltningen. 

 5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om 

avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvending å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver 

etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag, 

 6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger om (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller 

vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølging av lovbruddet har naturlig 

sammenheng med avgiverorganets oppgaver, og 

 7. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som er forutsatt i lov om 

Oppgaveregisteret. 

Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd, kan bare bruke  

opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganets skal gjøre ham 

merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner og lignende får opplysninger undergitt 

taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter 

straffelovens § 121, dersom vedkommende er gjort merksam på overtreding kan få slik følge. 

                                                 
 1Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10 feb 1967.  Se også baksiden av arket. 
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 1. Jfr. Lov 27 nov 1992 nr. 109 § 5, lov 27 nov 1992 nr 110 § 2. 

 

§ 13 c (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt). 

 Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem det gjelder, og kan kreve skriftlig 

erklæring om at de kjenner og respekterer regler. 

 Dokumenter og annet materiale som  inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare 

på betryggende måte. 

 Kongen1 kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt taushetsplikt, om 

tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år 

når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum. 

  Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40 

 1. Fastsatt ved res. 16 des 1977 med fullmakt for Justisdepartementet. 

 

§ 13 d (opplysninger til bruk for forskning). 

 Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet1 bestemme at 

et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for forskning, og at dette skal skje uten hinder av organets 

taushetsplikt etter § 13. 

 Til tiltak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan blant annet gi bestemmelser om hvem som skal ha 

ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, 

tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente opplysninger om dem 

det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningen for øvrig. 

 Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf. 

 1. Det enkelte fagdepartement iflg. res. 16 des 1977. 

 

§ 13 e (forskeres taushetsplikt). 

 Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, 

godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: 

 1. opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan, 

 2. opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra den private under taushetsløfte, og  

 3. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift 

offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med forskeren. 

  Opplysningene kan bare brukes slik det er nødvendig for forskningsarbeidet og i samsvar med de vilkår som måtte 

være fastsatt etter § 13 d annet ledd. Skal resultatet av forskningsarbeidet publiseres eller brukes på annen måte, gjelder  

§ 13 a nr 1  og 2  tilsvarende.   

 Brudd på taushetsplikten eller på vilkår etter § 13 d annet ledd, straffes etter straffelovens § 121. Departementet eller 

vedkommende forvaltningsorgan skal gjøre forskeren og hans medarbeidere kjent med taushetsplikten og straffebestemmelsen, 

jfr. også §13 c annet ledd. 

  Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40. 

 

§ 13 f (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover) 

 Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen 

lov,1 forskrift eller instruks av hensyn til private interesser , gjelder §§ 13 til  13e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt 

i lov eller i medhold av lov. 

 Bestemmelsene i annen lov om rett og plikt til å gi opplysninger1 begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre 

vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde.   

 1. Jfr. blant annet lover 9 juni 1978 nr. 45 §§ 15, 16 og nr. 48 §§ 5 flg. § 38, og notehenvisninger under Strl. §§ 121 og 

144
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Sak 2819:  Eventuelt 
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