
 

Saksnummer 2122 Dato 05.04.22 
Sak Godkjenning av innkalling, 

sakspapirer og protokoll 
Saksbehandler Campustinget 
Innstilling Godkjennes 

 
 

Sak 2122:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll  
 
Innkalling, sakspapirer og protokoll godkjennes av fremmøtte Campusting-medlemmer.1 



 

Saksnummer 2222 Dato 05.04.22 
Sak Status VEL-midler Regnskap 2022 

Saksbehandler Tone 
Innstilling Godkjennes 

 
 

Sak 2222:  Status VEL-midler Regnskap 2022 
     
     
Dato Bevegelse  Sum  Søker Kommentar 

02.01.2022 Overført fra 2021      134 180,00      
31.01.2022 Arbeidsdag Superlim -           935,00  Superlim  Godkjent av AU 
25.02.2022 LIM - servering -        2 842,00  LIM Godkjent av AU 

01.03.2022 Oppstarten - 
fadderrekrutteringskveld -      10 000,00  Oppstarten Godkjent av CT 

01.03.2022 Praktisk prosjektledelse - 
sosialt for klassen -      10 000,00  Praktisk 

prosjektledelse  Godkjent av CT 

02.03.2022 Studiegrupper VPL - 
sosialt -        4 750,00  Vernepleie Godkjent av CT 

04.03.2022 Avslutningsarrangement 
barnevern -        4 500,00  Barnevern 2019 Godkjent av AU 

08.03.2022 Retur beløp ubrukte 
midler            1 218,00  Master i ledelse 
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Retur av ubrukte 
midler til 
juleavslutning 2021 

09.03.2022 Vernepleie 3. året -        4 000,00  Vernepleie 2019 Godkjent av AU 

14.03.2022 Superlim - arrangement 
på Ludo -        3 240,00  Superlim  Godkjent av AU 

17.03.2022 Pizzaregning HSI 
arrangement 2021 -        2 462,98  HSI   

23.03.2022 
Oppstarten - 
reise/opphold 
Lykkepromille 

-      10 000,00  Oppstarten Godkjent av AU 

31.03.2022 Barnehagelærer - sosialt 
med klassen -        4 800,00  Barnehagelærer Godkjent av AU 

01.04.2022 Barnehagelærer - sosialt 
med klassen -           300,00  Barnehagelærer Godkjent av AU 

          
          
           77 568,02      

Utbetalingsanmodning om kr 120 000 for 2022 er sendt til UiT, så disse pengene kommer 1 
snart på konto2 



 

Saksnummer 2322 Dato 05.04.22 
Sak Oppfølging sak 0222; oppstart 

bilforening  
Saksbehandler Rune, Robin og Rolf 
Innstilling Til orientering 

 
 

Sak 2322:  Oppfølging sak 0222; oppstart bilforening 
     

Christer Rones Sødahl, første året vernepleie, søker om støtte til å starte opp bilforening v/  UiT 1 
Harstad. Arne har vært i samtaler med Beate på BEA ang. dette for å finne garasjeplass, men 2 
venter tilbakemelding.  3 
 
I utgangspunktet anser arbeidsutvalget dette som et veldig positivt initiativ og innslag av 4 
studentlivet i Harstad. Det blir vanskelig å kunne godkjenne innstillingen helhetlig ettersom det er 5 
usikkerhet rundt beliggenhet. 6 
Arrangere et møte med Beate v/ BEA før vi tar dette videre med initiativtaker Christer Rones 7 
Sødahl. 8 
 
Oppdatering: Møte med Beate v/BEA er gjennomført. Initiativtaker Christer Rones Sødahl 9 
er fortsatt interessert i å forme en bilforening. Vi tar et møte med han 02/03/22 og tar en 10 
befaring av garasje med han. 11 
 
Oppdatering 2: Befaring av garasje gjennomført med initiativtaker. Sendt inn registrering 12 
av styremedlemmer til Brønnøysundregister.13 



 

Saksnummer 2422 Dato 05.04.22 
Sak Oppfølging sak 0522; delegater til 

NSO 
Saksbehandler Rune og Robin 
Innstilling Til orientering 

 
 

Sak 2422:  Oppfølging sak 0522; delegater til NSO 
     

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. 1 
Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i 2 
NSO. 3 
 
Delegater 4 
Delegatene er medlemslagenes representanter på landsmøtet. De har talerett, forslagsrett og 5 
stemmerett. Antallet delegater fra hvert medlemslag følger en fordeling som er beskrevet i 6 
vedtektenes § 4.3. Totalt har landsmøtet 181 delegater. Personer som er valgt som delegater 7 
fra et medlemslag, samt har blitt bekreftet valgt på et skjema til NSO, får stemmerett og status 8 
som delegat. 9 
 
Observatører 10 
Observatører på landsmøtet har talerett og forslagsrett.  11 
 
Arne Solheim Paulsen stiller som fast delegat i medlemslaget til UiT, mens Rune Witon Olsen 12 
stiller med observatørplass. 13 
 
Landsmøtet med Norges studentorganisasjon avholdes fra 21-24 april 2022 i Tønsberg.14 



 

Saksnummer 2522 Dato 05.04.22 
Sak Oppfølging sak 0722b; valg av nytt 

Studentparlament 2022/23 
Saksbehandler Campustinget 
Innstilling Til orientering 

 
 
Sak 2522:   Oppfølging sak 0722b; valg av nytt Studentparlament 2022/23 
 

Siden sist gang har en del ting skjedd hva angår valget til Studentparlamentet i 2022/23. På grunn av 1 
dårlig informasjon i forkant av valget, endte en av listene med å levere sin liste for sent. Da det i 2 
vedtektene står at Arbeidsutvalget skal informere godt i forkant av valget ble det av UiT’s jurist 3 
anbefalt å utsette valget, selv om det rent formelle hadde vært på plass. 4 
 
Kontrollkomiteen la seg på juristens linje, og anbefalte derfor å utsette valget. Ved et ekstraordinært 5 
parlamentsmøte ble dato fastsatt til 20. til 30. april. Ettersom valget ble utsatt, ble det satt en ny frist 6 
for innlevering av sine kandidater. Siden sist gang har det kommet en del endringer på denne listen. 7 
Forrige gang saken ble tatt opp hadde Campus Harstad 5 kandidater på en av listene, Moderat liste, 8 
en svært god representasjon for en liten campus. 9 
 
Den nye fristen for å innlevere ny liste er i går kveld, 5. april 23:59:59, og på denne listen finner vi 10 
hele 10 navn fra Campus Harstad! Dette er helt fantastisk. 11 
 
Kandidatene som stiller til listevalg fra Harstad, er som følgende, i tilfeldig rekkefølge: 12 

• Rune Witon Olsen 13 
• Robin Johansen  14 
• Arne Solheim Paulsen  15 
• Amanda Adelaide Molvik 16 
• Marlen Bergman Røseth 17 
• Rolf Erik Forseth  18 
• Daniel Hans Karlsen 19 
• Kasper Løland Berås 20 
• Even Aronsen 21 
• Stine Helen Rosenkranz 22 

 
Saksbehandler kommer tilbake med plassering på listene når disse er klare.23 



 

Saksnummer 2622 Dato 05.04.22 
Sak Stellerom på campus 

Saksbehandler Lise-Mari og Rune 
Innstilling Til orientering 

 
  

Sak 2622:   Stellerom på Campus 
 
UiT Norges Arktiske Universitet har en målsetning om å legge til rette for livslang læring. I dette 1 
følger det at UiT skal legge til rette for at en skal kunne studere, uavhengig av hvilken livsstils-2 
situasjon en befinner seg i. Dette er grunnen til at universitetet satser på samlingsbaserte studier, og 3 
grunnen til at det er en stor satsning på desentraliserte studier. 4 
 
Campustinget er av den oppfatningen at slike tilpasninger også må tilfalle de studentene som 5 
studerer på fulltid, eventuelt bare har en stor del av sitt studieløp på campus. Av den grunn foreslo 6 
Campustinget ovenfor Beate i Avdeling for bygg og eiendom, Harstad å sette opp stellerom slik at 7 
studerende mødre i trygge og gode omstendigheter kan ta seg av barnepass. Heldigvis syntes Beate 8 
at dette var et særs godt forslag, og det er allerede sendt videre. 9 
 
Status per nå er at det finnes et stellebord i 1. etasje, og det legges opp til å sette opp ytterligere 2 i 10 
HCWC 205 og 305, som er relativt romslige rom. Status etter at denne monteringen er gjennomført 11 
blir at det vil være stellerom tilgjengelig i hver etasje av bygget.12 



 

Saksnummer 2722 Dato 05.04.22 
Sak Møte med viserektor Rikke 

Saksbehandler Robin 
Innstilling Til orientering 

 
 
Sak 2722:   Møte med viserektor Rikke 
 
Onsdag 30. april hadde et utvalg studenter med engasjement i diverse studentverv et møte 1 
uformelt møte med viserektor Rikke, der blant annet flere av Campustingets medlemmer 2 
møtte. 3 
 
Møtet ble oppfattet som et bli-kjent-møte for å få en bedre kontakt mellom viserektor og 4 
engasjerte studenter som ønsker å få til en aktiv campus, med mange studentarrangementer. 5 
Møtet på vel en halvtime ble i alle fall av undertegnede oppfattet som svært konstruktivt, der 6 
man fikk muligheten til å lufte en del tanker en hadde gjort seg. 7 
 
Det ble i tillegg knyttet en sterkere kontakt mellom studenter og administrasjon. Det ble blant 8 
annet utvekslet en del epost-adresser for videre kontakt også utenom dette møtet. 9 



 

Saksnummer 2822 Dato 05.04.22 
Sak Søknad VEL-midler 

Saksbehandler Campustinget 
Innstilling Godkjennes 

 
 

Sak 2822:   Søknad VEL-midler; VPLBA19 
 
Etter tre harde år på studiebenken ønsker VPLBA19 å ha en avsluttende sosial samling 16. juni. Vi er 1 
nærmere 40 studenter som ønsker å feire et avsluttet studieløp i god stil og søker derfor om midler 2 
til dette. Vi har vært i kontakt med Solheim brygge, som er et lokale til leie i Kilbotn, om å leie til en 3 
avslutning. Prisen som er oppgitt fra dem er 3800,-, i tillegg til at vi står ansvarlige for vasking.  4 
 
For å skape en mest mulig inkluderende samling, ønsker vi ikke at noen skal måtte betale for å delta. 5 
Vi ser for oss å kjøpe en del mat inn for å lage en felles middag på ettermiddagen. I tillegg til dette 6 
tenker vi å kjøpe brus, saft og annen alkoholfri leskedrikk som er felles for alle. Det er viktig for oss at 7 
alle skal føle seg inkludert og velkommen til å delta. 8 
 

Utgiftspost Sum 
Leie av lokaler   3 800,- 
Innkjøp til vask      200,- 
Mat til 40 stykker   3 500,- 
Drikke til 40 stykker   1 000,- 
Engangsbestikk      250,- 
Premier      250,- 
TOTALT 10 000,- 

 



 

Saksnummer 2922a Dato 05.04.22 
Sak Levere eget budsjettinnspill 

driftsstøtte UiT 2023 
Saksbehandler Robin og Tone 
Innstilling Godkjennes 

 
 
Sak 2922a:   Levere eget budsjettinnspill driftsstøtte UiT 2023 
 
Campustinget i Harstad har tidligere år levert budsjettinnspill til UiT om driftsstøtte. Driftsstøtten er 1 
midlene Campustinget i Harstad mottar til å drifte Campustinget. Pengene går blant annet til reiser, 2 
møter, markedsføring, kursing og andre satsninger som er viktige for studentene. I 2022 har vi 3 
mottatt driftsstøtte fra UiT på kr 230 500.  4 
 
Budsjettinnspillet har blitt levert sammen med Studentparlamentets innspill, og tilskuddet har blitt 5 
utbetalt via Studentparlamentet. I samme vedtakstekst mottar vi også midler til studentvelferd (VEL-6 
midler) på kr 120 000. Vi har også registrert at de større studentforeningene ved UiT i Tromsø og Alta 7 
har mottatt høye beløp i driftsstøtte, og i løpet av det siste året har det vært kjørt en prosess for å få 8 
til en omlegging hvor Campustinget i Harstad selv leverer budsjettinnspill for driftsstøtte, 9 
studentvelferd og midler til drift av de tre største studentforeningene i Harstad: Oppstarten, HSI og 10 
Galleriet Studenthus. Dette har vi nå fått ok fra UiT seksjon for økonomi og innkjøp. 11 
 
For Campustinget vil dette medføre at tilskuddet blir overført direkte fra UiT til vår konto. Vi må da 12 
utbetale støtten til studentforeningene, og får da også ansvar for å levere rapport og godkjent 13 
regnskap. Studentparlamentet har også krav om revisorrapport, noe vi nok må ta høyde for at vi får 14 
krav om siden den samlede støttepotten vil øke betraktelig.  15 
 
Vi foreslår at Campustinget godkjenner at vi for 2023 leverer eget budsjettinnspill til UiT. 16 
Budsjettinnspillet skal leveres medio mai 2022.  17 
 
Forslag til vedtak: Campustinget leverer eget budsjettinnspill om driftsstøtte for 2023 18 
 



 

Saksnummer 2922b Dato 05.04.22 
Sak Budsjettinnspill driftsstøtte UiT for 

2023 
Saksbehandler Robin og Tone 
Innstilling Godkjennes 

 
 

Sak 2922b:   Budsjettinnspill driftsstøtte UiT for 2023 
 
Campustinget i Harstad leverer budsjettinnspill om driftsstøtte UiT for 2023 med følgende beløp: 1 
 
Driftsstøtte Campustinget i Harstad:   kr 300 000 2 
Studentvelferd Harstad:   kr 120 000 3 
Oppstarten – fadderordningen:   kr 100 000 4 
HSI:      kr 100 000 5 
Galleriet Studenthus:    kr 200 000 6 
Total sum:     kr 820 000 7 
 
Argumenter for økt driftstilskudd: 8 
- 9 
- 10 
- 11 
 
 
Argumenter for tilskudd til studentforeninger 12 
- 13 
- 14 
- 15 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: Campustinget godkjenner budsjettinnspill for driftsstøtte UiT for 2023 16 


