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Møtedato: 01.11.2012 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold
_______________________________________________________________________

STi-sak 44/12 Regnskap Fadderutvalget 2012
_____________________________________________________________________

Vedlegg
Budsjett og Regnskap fadderutvalget 2012

Noter til regnskapet for 2012

STi-sak 35/11Fremtidens fadderuke

Hensikt med saken
Studenttinget NTNU skal orienteres om hvordan det gikk med regnskapet til

fadderutvalget 2012 samt godkjenne det forelagte regnskap.

Bakgrunn for saken
Studenttinget NTNU har ansvaret for å velge leder og nestleder av fadderutvalget

som skal arrangere fadderordningen på Dragvoll. De tar selv opp sitt eget styre og

konstituerer seg selv i løpet av våren.

Utvalget har arrangert, i samarbeid med linjeforeningene og andre berørte parter, en

fadderordning for studenter som ble tatt opp høsten 2012 til studier på Dragvoll. Det

overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på studiehverdagen

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til sosial integrasjon i

studiemiljøet.

I tråd med vedtaket i Studenttinget i STi-sak 35/11 ”Fremtidens fadderuke» skal

regnskap godkjennes av Studenttinget.

Saksbehandler vurdering
Fadderutvalget presenterer selv regnskapet på Studenttingsmøtet og er tilgjengelige

for spørsmål i løpet av saken.
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Kommentarer fra saksbehandler:

Inntektene fra sponsorer gikk ned fra 2011 og var også lavere enn budsjettert. En av

grunnene er at Fadderutvalgtet valgte å ikke samarbeide med Gossip under

fadderuka i år. Inntektene på fadderbarnbåndsalget gikk også ned fra 2011 og de var

også lavere enn budsjettert. Grunnen til dette er at båndene ble solgt for en lavere

pris enn tidligere år. Dette resulterte i at man hadde en lavere inntekt enn forventet.

Driftskostnadene har gått ned med ca 34 000,- i forhold til 2011-nivå. Meste av dette

skyldes reduserte utgifter i forbindelse med trykking av fadderhåndbok. Ellers så har

økningen til linjeforeningene vært i forhold til budsjett og vedtak i STi-sak 35/11

”Fremtidens fadderuke”. For flere kommentarer se vedlegg 2 «Noter til regnskap

2012»

Selv om flere poster har avvik, så mener saksbehandler at regnskapet er godt.

Fadderutvalget har brukt mindre midler enn de har budsjettert med, men de har også

lavere inntekt enn budsjettert og har justert sitt bruk etter dette. Saksbehandler

mener at regnskapet er ført etter god regnskapsskikk.

Det totale underskuddet er på kr 103 720,11,-. Dette er imidlertidig planlagt, da

Fadderutvalget 2012 fikk kr 135 160,54,- fra overskuddet 2011. Resterende fra

fadderuka 2011, kr. 31 440, 43, blir overført til Fadderutvalget 2013. Det er en faktura

som ennå ikke har kommet inn, men den vet vi ikke overstiger kr. 10 000,-, og derfor

er det satt at 10 000,- i regnskapet.

I hht vedtak i STi-sak 35/11 ”Fremtidens fadderuke” anbefaler saksbehandler at

Fadderutvalget 2013 bruker overskuddet fra 2011og bygger ned fondet med

kr 85 000,-, til å fremme linjeforeningsarbeidet i 2012. Dette er i hht planen om å

styrke linjeforeningene og bygge ned Fadderutvalget.

Arbeidsutvalgets innstilling
Det vedlagte regnskapet godkjennes med små justeringer når den siste fakturaen

kommer inn.















Noter til AU-sak 86/12 Regnskap for Fadderutvalget 2012

Kontogruppe 20:
Konto 201: Lønnen er heller ikke økt, da det viktigste har vært at mest mulig av

pengene går til aktiviteter under fadderuka

Kontogruppe 30:
Konto 301: Her har de totalt sett brukt mindre kontorutgifter enn beregnet
Konto 302: Her har de totalt sett brukt mye mindre enn beregnet pga at det ble

avgjort å ikke trykke fadderbarnhåndbok

Kontogruppe 40:
Konto 401-0: Det ble delt ut kr 200 637,- i støtte til linjeforeningene
Konto 402-4: Billigere enn antatt
Konto 402-5: Brukt mindre da fadderutvalget bevisst valgte å bruke mindre på seg

selv pga budsjettet
Konto 402-6: Ikke trykt T-skjorter, da de oppfordret linjeforeningene til å trykke sine

egne T-skjorter
Konto 402-7: Denne posten ligger ganske nære budsjett

Kontogruppe 50:
Konto 501: Redusert fordi fjorårets kjøp var for stort og gode kontakter ordnet god

pris
Konto 502-3: Denne er høyere enn budsjettert, men det er også tatt litt fra andre
kontogrupper f.eks 402-4. Diverse arrangementer består av:

o Immatrikuleringsfesten på Samfundet
o Leie av Samfundet for Faddergallaen

Konto 502-4: Stand up ble som planlagt
Konto 503-0: har ikke fått faktura, så her har vi tatt et overslag
Konto 503-1: ikke brukt
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STi-sak 35/11 - Fremtidens2

fadderuke på Dragvoll3

4

Fremtidens fadderuke på Dragvoll5

- Prinsipper for fadderuka6

”En fadderordning på universitetsnivå må sikre en faglig trygghet og stimulere til7
søking og formidling av kunnskap på siden av dens sosiale funksjon. Den sosiale8
integrasjonen må skje under trygge omgivelser og ikke konkurrere med eksisterende9
tilbud.”10

Organisering11
12

1. Fadderutvalget skal støtte opp under fremveksten av linjeforeninger og13
tilrettelegge for de som vil arrangere egen fadderuke.14

2. Fadderutvalget har to hovedprinsipper å jobbe etter. Fadderutvalget skal, i15
samarbeid med linjeforeningene, arrangere en fadderordning for studenter som16
ikke allerede har et eksisterende tilbud under fadderuken. Fadderutvalget har17
ansvaret for den overordnede koordineringen av mottaket og gjennomføringen av18
de store fellesarrangementene. Fadderutvalget skal aktivt jobbe for egen19
nedleggelse ved å overføre ansvar, samt bistå linjeforeninger og studieretninger20
med arrangering og gjennomføring av linjespesifikk fadderuke. Fadderutvalgets21
størrelse og aktivitetsnivå skal krympes proporsjonalt med overføringen helt til alle22
har et tilbud.23

24
Leder og nestleder av fadderuka velges av Studenttinget i oktober måned året før25
Fadderuka starter. Leder konstituerer, i samråd med nestleder, sitt eget styre.26
Fadderutvalget disponerer et kontor i perioden 15. Juni – 1. september i27
Studenttingets lokaler.28

29
Fadderutvalget skal tilstrebe en bred og god dialog med aktuelle samarbeidsaktører30
både før, under og etter avviklingen av fadderuka.31

Kontakt med kommunale aktører skal primært foregå gjennom Trondheim32
Studentråd.33

Det er viktig at linjeforeningene på Dragvoll og Fadderutvalget utarbeider en god34
dialog med hverandre. Hovedfokuset skal være å tilby en best mulig inngang på35
studietiden slik at nye studenter skal bli kjent med sitt studie- og fagmiljø.36

Fadderutvalget må tidlig i planleggingsfasen gå i dialog med linjeforeningene og37
fakultetene HF og SVT for å koordinere mottakelse av nye studenter med den faglige38



oppstarten, henholdsvis HumStart og lignende opplegg ved SVT. Fadderuka skal39
være et mottaksapparat med kunnskapen i fokus.40

Det skal jobbes mot at alle linjeforeninger skal opprette et verv kalt “linjefadder” som41
jobber mot fadderuka med fokus på sin linjeforening42

43
Fadderutvalget skal hvert år utforme en rapport om sitt arbeid. Fadderutvalget har44
ansvar for å gjennomføre en god overlapp og kompetanseoverføring med neste års45
fadderutvalg. Fadderuka skal være dynamisk og endringsvillig, med fokus på de46
prinsipper man kan bli bedre på å følge.47

48
Økonomi49
Studenttinget NTNU fakturerer Studentservice for driftsmidler til fadderuka og foretar50
utbetalinger på vegne av fadderutvalget.51

Budsjett og regnskap vedtas og godkjennes av Studenttinget NTNU. Budsjettet skal52
utformes i samråd med Studenttingets leder og følge fadderukas prinsipper som53
beskrevet i dette dokument. Budsjettet skal revideres av Studenttingets arbeidsutvalg54
dersom større uforutsette inntekter eller utgifter oppstår, etter anbefaling fra55
fadderutvalget. Studenttinget skal orienteres om eventuelle revideringer.56

Leder av fadderutvalget er økonomisk ansvarlig for de midlene fadderutvalget57
disponerer og skal anvise alle utbetalinger. Nestleder signerer refusjonsbilag som58
gjelder utlegg foretatt av leder.59

60
Et eventuelt overforbruk av fadderukas midler skal dekkes inn over neste års61
budsjett. Underforbruk av midler settes av til neste års budsjett.62

Leder og nestleder lønnes 225 timer hver etter gjeldende sats for studentassistenter63
satt av NTNU. Lønnsutbetalingene foretas av Studentservice.64

Omfang65
Fadderuka skal primært omfavne studenter tilknyttet fakultetene HF og SVT, men det66
skal være åpent for studenter tilknyttet NTNU som ikke har et eksisterende67
mottakstilbud.68

69
Fadderuka skal ha en varighet på minst syv dager etter immatrikulering. Fadderuka70
skal ikke gå på bekostning av studiene til de nye studentene.71

72
Fadderutvalget skal arrangere arrangementer for nye masterstudenter. Denne73
gruppen har ofte andre behov enn bachelorstudenter og bør få tilbud som passer74
deres studiesituasjon. Disse arrangementene kan være åpne flere eller alle75
masterprogrammer, grunnet begrenset antall studenter på enkelte studier.76

77
Nestleders primære arbeidsoppgave skal være å hjelpe linjeforeninger og potensielle78
linjeforeninger med å planlegge og gjennomføre linjespesifikt fadderopplegg.79

80



Fadderutvalget skal tidlig på våren invitere linjeforeningene til og møtes. Møtet kan81
fungere som et forum for utveksling av informasjon, koordinering og forventninger til82
hverandre. Dette kan for eksempel være gjennom et seminar.83

84
Fadderutvalget skal planlegge sin aktivitet på bakgrunn av hva linjeforeningen ønsker85
å ha av egen aktivitet. Fadderutvalget Dragvoll skal i dette arbeidet ta ansvar for at86
linjeforeningen setter i gang dette arbeidet på et tidlig tidspunkt! Dette kan gjøres87
gjennom for eksempel et seminar.88

89
Linjeforeningskoordinator og ledelsen av fadderutvalget skal jevnlig rapportere til, og90
vurderes av, ledelsen av STi om hvordan man har lagt til rette for framveksten av91
linjeforeninger som tar ansvar for egen fadderuke.92

93
Fadderutvalget Dragvoll skal jobbe for å opprette og vedlikeholde et samarbeid94
mellom linjeforeningene på Dragvoll og studentrådene HF og SVT.95

Det overordnede målet med fadderuka skal være å forberede nye studenter på96
studiehverdagen ved NTNU samt å bidra til sosial integrasjon i studiemiljøet.97
Ambisjonene for fadderuka bør tilpasses deretter.98

Tilgjengelighet99
Som prinsipp bør fadderuka favne videst mulig innenfor de begrensninger for omfang100
som er beskrevet. Nye studenter skal kunne delta uavhengig av kjønn, alder,101
seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og religion. Arrangementer i regi av102
fadderuka skal gjenspeile dette og faddere og fadderutvalget må legge til rette for at103
alle skal kunne delta.104

105
Rus106
Fadderuka skal ikke forbindes ensidig med fest og fyll. Det skal aldri oppleves som107
nødvendig å konsumere alkohol for å kunne delta på fadderuka og det skal alltid108
finnes et alternativ til å konsumere alkohol. Arrangementer i regi av fadderuka skal109
tilstrebe å ha et alkoholfritt fokus og fadderukas budsjett skal ikke dekke utgifter110
knyttet til alkoholholdig drikke. Det er ønskelig at samtlige faddergrupper organiserer111
enkelte ”hvite dager”, for å tydeliggjøre dette fokuset.112

113
Fadderutvalget skal ha ansvar for at alle faddere har et bevisst forhold til studenters114
alkoholforbruk.Fadderuka har nulltoleranse for narkotiske stoffer.115

116
Internasjonale studenter117
Internasjonal seksjon skal fortsatt ha hovedansvaret for mottak av internasjonale118
studenter, men det bør legges til rette for at disse også skal kunne delta på119
arrangementer i regi av fadderuka. Fadderutvalget skal ha et tett samarbeid med120
Internasjonal seksjon for å samkjøre planer for mottak av internasjonale studenter.121

122
123
124
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Møtedato: 01.11.2012 Saksbehandler: Torun Sigurdsen
_______________________________________________________________________

STi-sak 45/12 Innstilling til Forvaltningsutvalget for
sivilingeniørutdanningen

_______________________________________________________________________

Forkortelser
FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) er et forvaltningsutvalg under
Utdanningsutvalget og bearbeider saker innenfor de oppgavene som er beskrevet i
mandatet for Utdanningsutvalget. FUS kan gis fullmakt til å avgjøre saker innenfor
avgrensede saksområder.

FUS ledes av en utvalgsleder som har møte- og talerett i Utdanningsutvalget.

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen har følgende arbeidsoppgaver:

1. Ta initiativ overfor Utdanningsutvalget i saker som angår
sivilingeniørutdanningen

2. Gi tilråding om strukturen i sivilingeniørutdanningen
3. Vedta studieplaner for sivilingeniørutdanningen
4. I samarbeid med fakultetene foreslå for Utdanningsutvalget dimensjonering av

og opptaksrammer til sivilingeniørprogrammene
5. I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs

kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor sivilingeniørutdanningen
6. Foreslå overfor Rektor uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som

gjelder sivilingeniørstudiet
7. Behandle og avgjøre søknader om dispensasjon fra studieforskriften §4 nr. 4 i

hht. gjeldende retningslinjer og praksis
8. Vedta læringsmål for graden og føre tilsyn med at læringsmålene nås for de

forskjellige sivilingeniørprogrammene
9. Forberede saker som skal behandles i Utdanningsutvalget. Sakene legges

fram av Studiedirektøren
10. Rapportere til Utdanningsutvalget om vedtak som er fattet i henhold til

fullmakter
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11. Utarbeide årlig en rapport om sivilingeniørutdanningen ved NTNU med vekt på

kvalitetsforbedrende tiltak
12. Aktivt fremme likestillingsperspektivet i sivilingeniørutdanningen
13. Arbeide for å ivareta NTNUs interesser i forhold til representasjon i relevante

nasjonale og internasjonale fora

Det er to studenter som er representert i FUS. Disse velges henholdsvis før jul og før
sommeren

Saksbehandlers vurdering

Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for
sivilingeniørutdanningen (FUS), formell oppnevning til utvalget gjøres av rektor. Etter
avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Studentrådet siv.ing. en
kandidat for Studenttinget. Som ved alle andre valg i Studenttinget har alle studenter
mulighet til å stille. Studentrådet siv.ing. består av de fakultetstillitsvalgte for
sivilingeniørstudentene, og fungerer som et referanseorgan for
studentrepresentantene i FUS.

Etter avtale mellom Studenttinget og studenttillitsvalgte for siv.ing. skal FUS-
representanten som sitter i sitt andre semester av den ettårige valgperioden fungerer
som koordinator for Studentrådet siv.ing, med den andre representanten som
stedfortreder.

Nåværende representanter er Martine Firing, som sitter fra 1.1.2012 til 31.12.2012 og
Vegard Solberg, som er oppnevnt for perioden 1.7.12 til 30.6.2013.

Det er representant for perioden 1.1.13 til 31.12.2013 som skal oppnevnes nå.

Arbeidsutvalgets innstilling

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.
Innstilling fra allmøte for sivilingeniørstudiene vil foreligge til Studenttingsmøtet.
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Møtedato: 01.11.2012 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold
_______________________________________________________________________

STi-sak 46/12 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget
for Lærerutdanningene

_______________________________________________________________________

Forkortelser
FUL - Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for
lærerutdanningene (FUL). Det velges to faste representant til FUL.

Det skal velges to faste representanter fra 5-årig lærerutdanning. Funksjonsperioden
for representantene er 01.01.13 – 31.12.13

De som sitter der nå er Line Willersrud og Oda Stemsrud med funksjonsperiode fram
til 31.12.12.

Mandat for Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL)
Fastsatt av Rektor 20.01.2012, jf. vedtak i NTNUs styre 12.10.11 (S-sak 51/11)

Formål
FUL er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUL skal ivareta den
tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle felles
kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd
til Rektor i strategiske spørsmål.

Vedtaksmyndighet
FUL vedtar studieplaner (herunder oppretting/nedlegging av studieretninger og
hovedprofiler) og læringsmål for de 5-årige lektorprogrammene etter forslag fra
fakultetene, som forvalter de disiplinfaglige emnenes innhold.

Rådgivningsfunksjon overfor fakultetene
FUL utarbeider, i samarbeid med fakultetene, anbefalte studieløp og kombinasjoner
med sikte på lektoryrket.

Oppgaver overfor Rektor
Ta initiativ i saker som angår lektorutdanningene
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Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging
Gi tilråding om strukturen i utdanningene
Gi råd om etablering og nedlegging av program
I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til
programmene
Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder lektorutdanningen
Forberede saker som skal behandles av Rektor
Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter
Saker som gjelder lektorutdanningene, som vil angå andre studieprogram og som er
av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal legges frem
for Utdanningsutvalget.

Generelt
I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs
kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene
Føre tilsyn med at læringsmålene nås '
Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på
kvalitetsforbedrende tiltak
Påse at utdanningen er i samsvar med nasjonal rammeplan
Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene
Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora

Sammensetning
FUL ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som gir
Lektorutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra
fakultetetsledelse. Studentene skal ha to representanter. FUL skal ha to eksterne
medlemmer. Rektor oppnevner medlemmene i FUL. Studiedirektøren har
sekretariatsansvaret for FUL»

Saksbehandlers vurdering
Studenttinget skal velge to faste representanter fra 5-årig lærerutdanning med
funksjonstid 01.01.13 – 31.12.13.

Arbeidsutvalgets innstilling
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.
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Møtedato: 01.11.2012 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold
_______________________________________________________________________

STi-sak 47/12 Oppnevning av studentrepresentant til Den sentrale
klagenemnd

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken
I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler bl.a.
følgende oppgaver: Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare
til eksamen uten å være opptatt som student, klager over avgjørelser om opptak til
enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs, klager over avgjørelser om dispensasjon eller
fritak fra eksamen eller prøve osv.
I tilegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med
lagdommerkompetanse.
Vegard Solberg sitter i dag som studentrepresentant med en funksjonstid frem til
31.12.12 og Carl Fredrik Tjeransen med funksjonstid frem til 30.06.13.

Saksbehandlers vurdering
Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med
funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Man skal nå velge
en student med vara som får funksjonstid fra 01.01.13 til 31.12.13.
Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer
forberedelse før hvert møte, kompensert med studasslønn for hver påbegynte time +
2 timer forberedelse betalt for hvert møte
Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en
sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget
har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer.

Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg
Vedtak: ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort

fra rektors føringer for innstillingen.”
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Arbeidsutvalgets innstilling
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.
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Møtedato: 01.11.2012 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold
_______________________________________________________________________

STi-sak 48/12 Valg til fadderutvalget 2013
_______________________________________________________________________

Vedlegg
STi-sak 35/11 ”Fremtidens fadderuke på Dragvoll”

Forkortelser
SVT – Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
HF – Det humanistiske fakultet
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken
Studenttinget NTNU har ansvaret for å sette ned utvalget som skal arrangere

fadderordningen for studentene ved SVT- og HF-fakultetet. Utvalget har til oppgave å

arrangere, i samarbeid med linjeforeningene og andre berørte parter, en

fadderordning for studenter som tas opp høsten 2013 til studier på Dragvoll. Det

overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på studiehverdagen

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til sosial integrasjon i

studiemiljøet. Utvalget står ellers fritt til å gjennomføre ordningen etter prinsipper

vedtatt av Studenttinget og skal holde Studenttinget ved ledelsen orientert om

arbeidet.

Utvalget disponerer selv de midler det tildeles, etter prinsipper vedtatt av

Studenttinget.

Leder- og nestledervervet er kompensert med lønn for 6 ukers arbeid, tilsvarende

225 timer, i løpet av sommeren. Studenttinget velger leder og nestleder, de øvrige

medlemmene konstitueres av leder og nestleder i etterkant.
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Studenttinget NTNU har ingen representanter i Fadderutvalget, men vedtar

budsjettet og godkjenner regnskap.

Studenttingets leder er økonomisk ansvarlig for Fadderutvalgets budsjett.

Saksbehandlers vurdering
Studenttinget velger én leder og én nestleder til Fadderutvalget 2013. Studenttinget

bes om å se valget av leder og nestleder i sammenheng med vedtaket i STi-sak

35/11 ”Fremtidens fadderuke på Dragvoll”. Disse prinsippene er styrende for

gjennomføringen av fadderuka.

Arbeidsutvalgets innstilling
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg

Fadderutvalget er pliktig å følge de prinsipper og retningslinjer vedtatt av Studenttinget.



Møtedato: 01.11.2012 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold
_______________________________________________________________________

STi-sak 49/12 Oppnevning av studentrepresentant til Læringsmiljøutvalget
_______________________________________________________________________

Forkortelser
LMU – Læringsmiljøutvalget
STi – Studenttinget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet
utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for
studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes
sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet.

Studentene har fire studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder
(2011, 2013, 2015 osv). I 2011 var Bjørnar Kvernevik leder.

De som sitter nå er Simon U. Sandvåg og Camilla R. Solheim med funksjonsperiode
ut 2012 og Lars Grønnestad og Marianne Tronrud med funksjonsperiode ut 30.06.13.

Fra STi-sak 44/08:
"Studenttinget velger i høst 2 studenter + vara til LMU med valgperiode
01.01.09- 30.06.09 og der 2 plasser i LMU vil bli fordelt blant AU-09. Det
gjennomføres et nytt LMU valg i april/mai der det velges 2 studenter + vara til
LMU med valgperiode 01.07.09-30.06.10."

Mandatet lyder som følger:

«Mandat for Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det
skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø,
bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.

Utvalget skal:
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd,

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet
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4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.»

Saksbehandlers vurdering
Studenttinget oppnevner en studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget i 2013 (da
en av de to representantene som skal inn for 2013 skal være Læringsmiljøansvarlig i
AU). Det må i tillegg velges 1 vararepresentant med samme funksjonstid. Denne
representanten skulle egentlig ha vært oppnevnt av Arbeidsutvalget, men
saksbehandler mener at dette bør innstilles av Studenttinget, da representanten skal
være leder av Læringsmiljøutvalget 2013.

Arbeidsutvalgets innstilling
Siden en av studentrepresentantene som velges til Læringsmiljøutvalget blir leder av
Læringsmiljøutvalget 2013, mener Arbeidsutvalget at representanten bør velges av
STi. Arbeidsutvalget oversender derfor saken uten personinnstilling.


