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Møteinnkalling 

Møte nr 2 

Onsdag 3. mars   15:30 - 17:00 

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 0821 Innkalling, saksliste og protokoll 

Sak 0921 Orienteringssaker 

Sak 1021 Godkjenning av årsrapport 2020 

Sak 1121 Eventuelt 

Sak 1221 Ansvarsfull 
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Protokoll møte 1  

Mandag 1. februar 2021 kl. 15:00  
Medlemmer til stede: Daniel Fjelltveit, Valerian Lehmann Penzo, Lisa Moe Belsvik, Siv 
Sjalotte Slettbakk og Tord Hillestad. 
 
Andre til stede: Tone Christoffersen (orgkons) og Aune Dørmænen (Camp Grytøya) og 
Grethe Stave – campussjef Samskipnaden 
 

Sak 0121:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 

 
VEDTAK: Innkalling, sakspapirer og protokoll ble godkjent. 

 

Sak 0221:  Orienteringssaker 

 
Campussjef Samskipnaden – Grethe Stave 
Kort introduksjon til Grethe, ny campussjef hos Samskipnaden. Har fokus på arktisk studentliv – hva 
er det arktiske: samskipnaden skal lage flere utendørs opplevelser for studentene, prioritere felles 
aktiviteter og utstyrslager heller enn å bygge eget treningssenter. Kantina og Kaffesykkelen åpner i 
morgen tirsdag. Har fått kr 60 000 ekstra midler fra departementet til å hindre ensomhet blant 
studentene. Stor ensomhet og mangel på nettverk, spesielt blant førsteårsstudenter. Finner på tiltak 
og involverer studenter og faglige ansatte. Kort orienteringsrunde om hvordan ting går på de 
forskjellige studiene til Campustingets medlemmer. Noe av problematikken rundt ensomhet og få 
sosiale møteplasser skyldes koronasituasjonen, og det er en kultur for at man ikke engasjerer seg 
eller ikke er sosiale. Er en generasjonsutfordring og en kombinasjon av flere ting.  
 
Studentkjøkken  
Daniel har sendt mail, det skal være mulig å få til uten store kostnader. Skal inn på et møte med Bygg 
& Anlegg for å få installert ønsket utstyr og plan for ivaretakelse av utstyret. Kan lage plan for hvem 
som skal ha ansvar for kjøkkenet og oppfølging av dette. Utarbeider ordensregler. Siv Sjalotte har 
meldt seg til å følge opp på sikt. Undersøke mulighet for tilgangsstyring på dør – vite hvem som har 
vært der.  
 
Søndagstur 
Prøver å få til et tilbud med søndagsturer for studenter. Vellykket i Folkeparken i januar. Prøver å 
lodde stemningen for en turforening. Kan benytte VEL-midler til dette tiltaket. Se på valg av gapahuk 
– at det er litt lettere tilgjengelig. Prøve å skape noen aktiviteter. Lage ROS-analyse. Har maler på det.  
Tillitsvalgtordningen 
Skal få ordningen opp å stå igjen. Skal få samlet de tillitsvalgte nå dette semesteret, og så kan de også 
bli en god kanal for å nå ut til resten av studentene. Skal få skapt et miljø hvor de tillitsvalgte bidrar til 
studentmiljøet. Knytte de tillitsvalgte tettere opp mot Campustinget – felles møter, felles aktiviteter. 
Bedre rekruttering og bedre opplæring fra semesterstart til høsten.  
 
VEL-midler 
Få opp markedsføringen på dette. Lisa, Siv Sjalotte og Tone tar en gjennomgang på tiltak.  
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Camp Grytøya 
Er et konsept under utvikling, oppretter komité som kan stå for den videre planleggingen. Setter eget 
møte; fredag kl 15. Leirskolen kan være et alternativ som utgangspunkt for turen, Tord tar kontakt. 
Skape forskjellige aktiviteter. Kan inkludere flere studentforeninger, HSI og Oppstarten. Kunne gjerne 
gjort dette pr semester.  
 
Takeover Instagram 
Kjører en runde med insta takeover med medlemmer av Campustinget. Kommunikasjonsansvarlige 
lager plan for hvem og når.  
 
Webinar fra ressursteam fra UiT - studentstemmer 
Campustinget har ingen forslag, Rune kan følge opp.  
 
VEDTAK: Saker tas til orientering 

 

Sak 0321:  Godkjenning av årsrapport 2020 

 
Utsatt til neste møte.  
 

Sak 0421:  Godkjenning av regnskap 2020 

 
Vedtak: Campustinget godkjenner regnskap for 2020.  
 

Sak 0521:  Regnskap VEL-midler 2020 

 
Vedtak: Campustinget godkjenner regnskap for VEL-midler 2020.  
 

Sak 0621:  Valg av medlemmer til valgkomité 

 
Vedtak: Oppgaven med ledelse av dette tilfaller ledervervet. Campustinget bidrar ellers.    
 
 

Sak 0721:  Møteplan våren 2021 

 
Vedtak: AU kommer tilbake til møteplan.  
 

Sak 0821:  Eventuelt 

 
Midler fra kunnskapsdepartementet 
Ønsker presisert hvordan Samskipnaden tenker at studenter kan lønnes til å drive aktiviteter 
med bakgrunn i den nye tildelingen. Tone følger opp.  
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Møtet hevet kl. 17:10     Tone Christoffersen (ref)           Daniel Fjelltveit (møteleder) 
 

Sak 0921:  Orienteringssaker 

 

Orientering ved campusdirektør Karl Erik Arnesen 

 Lavt smittepress i Harstad 

 Følger de nasjonale regler og de føringene via har fra lokal sektor. 

 Stort sett hjemmekontor, men være på campus når man må det (forskning, lab osv.) 

 Følge grunnleggende regler med 1 meter, vask av hender osv. 

 Holde antallet nede, men ha nok på jobb til å få hjulene til å gå rundt. 

 Prioritere de som har behov for nærhet til studenter + for studieprogresjon. 

Fant en person som har sittet hjemme under hele koronaperioden (fra høst), som ikke har 

vært hjemme i Oslo ila den tiden. 

 Se på små lokale tiltak for å kunne øke fysisk undervisning (lavt smittetrykk) 

 

Orientering ved viserektor Bård Borch Michalsen 

 Livslang læring, rapport fra Campusråd kommer per epost. 

Harstad er det campuset av alle under UiT, som har flest samlingsbaserte studenter. (rundt 

om halvparten av studentene i Harstad er samlingsbaserte. Ellers ca. 30% blant resten) 

 Ønsker flere profesjonsstudier. Jobber med bedre praksisløsninger. 

 Lofoten og Vesterålen er kort vei til Harstad - ergo mye mulig om flere studenter 

Orientering fra UiT-ledelsen 

Jobber med tjenestekart hvor det blir laget egne portaler til studenter, undervisere, forskere, 

ledere, ansatte og eksterne. 

 5 piloter er valgt til å prøve ut "Eksamen og vitnemål", "Utveksling" (to studenter) 

 Samt digitalt læringsmiljø, rekrutteringsstøtte, bestilling og innkjøp 
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Orientering fra Hålogalandsrådet 

Prosjekt Ungsatsing 

Prosjektet går ut på å beholde ungdommen i Harstad, istedenfor at de blir eksportert til 

andre byer pga. jobb og studietilbud. 

Påvirker UiT Harstad ved at et av strategiene er å forsøke å utvikle det stedlige studietilbudet 

- gode fagmiljøer og varierte utdanninger av høy kvalitet er avgjørende for å møte 

kompetansebehovet i distriktet 

- barnehagelærer 

- lærerutdanning 

- 5 og 6 års medisinutdanning i Harstad 

- forbedre praksissamarbeidet 

 

Orientering fra Daniel 

Daniel informerer om Camp Grytøya 
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Sak 1021:  Årsrapport 

 

Årsrapport vedlagt 

 

 

Sak 1121:  Eventuelt 
 

 

 

Sak 1221:  Ansvarsfull 

 

Amanda gir en liten presentasjon til Campustinget 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Protokoll møte 1
	Mandag 1. februar 2021 kl. 15:00

